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        بسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحمي
        الفصل ا�رايس الثالثالفصل ا�رايس الثالثالفصل ا�رايس الثالثالفصل ا�رايس الثالث
        �رخي ا�و� أالموية�رخي ا�و� أالموية�رخي ا�و� أالموية�رخي ا�و� أالموية

))))١١١١((((        

         مقدمة عن تاريخ الدولة األموية مقدمة عن تاريخ الدولة األموية مقدمة عن تاريخ الدولة األموية مقدمة عن تاريخ الدولة األموية
ٕان امحلد ( حنمده، ونسـتعني به، ونسـتغفره، ونعوذ *( مـن رشور ٔانفـسـنا ومـن ٕان امحلد ( حنمده، ونسـتعني به، ونسـتغفره، ونعوذ *( مـن رشور ٔانفـسـنا ومـن ٕان امحلد ( حنمده، ونسـتعني به، ونسـتغفره، ونعوذ *( مـن رشور ٔانفـسـنا ومـن ٕان امحلد ( حنمده، ونسـتعني به، ونسـتغفره، ونعوذ *( مـن رشور ٔانفـسـنا ومـن 
سيئات ٔاعاملنا، من هيده هللا تعاىل فال مضل =، ومن يضلل فال هادي =، ؤاشهد سيئات ٔاعاملنا، من هيده هللا تعاىل فال مضل =، ومن يضلل فال هادي =، ؤاشهد سيئات ٔاعاملنا، من هيده هللا تعاىل فال مضل =، ومن يضلل فال هادي =، ؤاشهد سيئات ٔاعاملنا، من هيده هللا تعاىل فال مضل =، ومن يضلل فال هادي =، ؤاشهد 

صىل هللا عليه صىل هللا عليه صىل هللا عليه صىل هللا عليه - - - -  ٕاال هللا وحده ال رشيك = ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو=  ٕاال هللا وحده ال رشيك = ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو=  ٕاال هللا وحده ال رشيك = ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو=  ٕاال هللا وحده ال رشيك = ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو= ٔان ال ٕا=ٔان ال ٕا=ٔان ال ٕا=ٔان ال ٕا=
        . . . . وعىل آ= وحصبه وسمل تسل] كثًرياوعىل آ= وحصبه وسمل تسل] كثًرياوعىل آ= وحصبه وسمل تسل] كثًرياوعىل آ= وحصبه وسمل تسل] كثًريا

ــارخي ----ٕان شــاء هللإان شــاء هللإان شــاء هللإان شــاء هللا----    ::::مث ٔامــا بعــدمث ٔامــا بعــدمث ٔامــا بعــدمث ٔامــا بعــد ــارخي  ســنبدٔا يف احلــديث عــن العهــد أالمــوي مــن الت ــارخي  ســنبدٔا يف احلــديث عــن العهــد أالمــوي مــن الت ــارخي  ســنبدٔا يف احلــديث عــن العهــد أالمــوي مــن الت  ســنبدٔا يف احلــديث عــن العهــد أالمــوي مــن الت
        . . . . ----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----إالساليم، والكتاب للشـيخ محمود محمد شاكر إالساليم، والكتاب للشـيخ محمود محمد شاكر إالساليم، والكتاب للشـيخ محمود محمد شاكر إالساليم، والكتاب للشـيخ محمود محمد شاكر 

 هو فيه ٔاجزاء، جزء يتحدث عن  هو فيه ٔاجزاء، جزء يتحدث عن  هو فيه ٔاجزاء، جزء يتحدث عن  هو فيه ٔاجزاء، جزء يتحدث عن ،،،،»»»» العهد أالموي العهد أالموي العهد أالموي العهد أالمويالتارخي إالساليمالتارخي إالساليمالتارخي إالساليمالتارخي إالساليم««««: : : : امس الكتابامس الكتابامس الكتابامس الكتاب
ا�و� العباسـية، وجزء يتحدث عن ا�و� أالمويـة، اجلـزء املقـرر لهـذا العـام عـن ا�و� العباسـية، وجزء يتحدث عن ا�و� أالمويـة، اجلـزء املقـرر لهـذا العـام عـن ا�و� العباسـية، وجزء يتحدث عن ا�و� أالمويـة، اجلـزء املقـرر لهـذا العـام عـن ا�و� العباسـية، وجزء يتحدث عن ا�و� أالمويـة، اجلـزء املقـرر لهـذا العـام عـن 

        . . . . العهد أالموي اليت يه ا�و� أالموية، فيه طبعة املكتب إالساليمالعهد أالموي اليت يه ا�و� أالموية، فيه طبعة املكتب إالساليمالعهد أالموي اليت يه ا�و� أالموية، فيه طبعة املكتب إالساليمالعهد أالموي اليت يه ا�و� أالموية، فيه طبعة املكتب إالساليم

        ....ما تعرض �رخي بين ٔامية من تشويهما تعرض �رخي بين ٔامية من تشويهما تعرض �رخي بين ٔامية من تشويهما تعرض �رخي بين ٔامية من تشويه۞۞۞۞

مية قد ٔاصابه الكثري من التشويه، وغدا مية قد ٔاصابه الكثري من التشويه، وغدا مية قد ٔاصابه الكثري من التشويه، وغدا مية قد ٔاصابه الكثري من التشويه، وغدا فٕان �رخي بين أ فٕان �رخي بين أ فٕان �رخي بين أ فٕان �رخي بين أ : (: (: (: (----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----يقول الشـيخ يقول الشـيخ يقول الشـيخ يقول الشـيخ 
ٔ�نه قد حدث انفصال مبارش بني العهد الراشدي والعهد أالموي دفعة واحدة حىت ٔ�نه قد حدث انفصال مبارش بني العهد الراشدي والعهد أالموي دفعة واحدة حىت ٔ�نه قد حدث انفصال مبارش بني العهد الراشدي والعهد أالموي دفعة واحدة حىت ٔ�نه قد حدث انفصال مبارش بني العهد الراشدي والعهد أالموي دفعة واحدة حىت 
ــوي  ــد النب ــون ٔان إالســالم مل ميكــن = ٕاال يف العه ــاس يظن ــن الن ــري م ــوي ٔاصــبح الكث ــد النب ــون ٔان إالســالم مل ميكــن = ٕاال يف العه ــاس يظن ــن الن ــري م ــوي ٔاصــبح الكث ــد النب ــون ٔان إالســالم مل ميكــن = ٕاال يف العه ــاس يظن ــن الن ــري م ــوي ٔاصــبح الكث ــد النب ــون ٔان إالســالم مل ميكــن = ٕاال يف العه ــاس يظن ــن الن ــري م ٔاصــبح الكث

        ). ). ). ). والراشديوالراشديوالراشديوالراشدي

         بدٔا؟  بدٔا؟  بدٔا؟  بدٔا؟  يكون فيه تصور للتارخي إالساليم كيف يكون فيه تصور للتارخي إالساليم كيف يكون فيه تصور للتارخي إالساليم كيف يكون فيه تصور للتارخي إالساليم كيفبد ٔانبد ٔانبد ٔانبد ٔانمثل ما قلنا لسـنة رابعة، المثل ما قلنا لسـنة رابعة، المثل ما قلنا لسـنة رابعة، المثل ما قلنا لسـنة رابعة، ال

        .... التارخي إالساليم التارخي إالساليم التارخي إالساليم التارخي إالساليمتصور لبدايةتصور لبدايةتصور لبدايةتصور لبداية

        ....�العهد النبوي هو عهد الرسول العهد النبوي هو عهد الرسول العهد النبوي هو عهد الرسول العهد النبوي هو عهد الرسول : : : : ٔاوًال ٔاوًال ٔاوًال ٔاوًال ۞۞۞۞



 

 

�  

من يوم ٔان ٔاو� ٕاليه وهو ابن ٔاربعني سـنة ٕاىل ٔان قبض وهو ابن ثـالث وســتني من يوم ٔان ٔاو� ٕاليه وهو ابن ٔاربعني سـنة ٕاىل ٔان قبض وهو ابن ثـالث وســتني من يوم ٔان ٔاو� ٕاليه وهو ابن ٔاربعني سـنة ٕاىل ٔان قبض وهو ابن ثـالث وســتني من يوم ٔان ٔاو� ٕاليه وهو ابن ٔاربعني سـنة ٕاىل ٔان قبض وهو ابن ثـالث وســتني 
 تـويف  تـويف  تـويف  تـويف ----عليه الـصالة والـسالمعليه الـصالة والـسالمعليه الـصالة والـسالمعليه الـصالة والـسالم----الرسول الرسول الرسول الرسول . . . . سـنة يف مطلع العام احلادي عرش الهجريسـنة يف مطلع العام احلادي عرش الهجريسـنة يف مطلع العام احلادي عرش الهجريسـنة يف مطلع العام احلادي عرش الهجري

        ....لعهد النبويلعهد النبويلعهد النبويلعهد النبوي جهرية، هذا امسه ا جهرية، هذا امسه ا جهرية، هذا امسه ا جهرية، هذا امسه ا١١١١١١١١يف ربيع أالول يف سـنة يف ربيع أالول يف سـنة يف ربيع أالول يف سـنة يف ربيع أالول يف سـنة 

        ::::العهد الراشديالعهد الراشديالعهد الراشديالعهد الراشدي::::�نيا�نيا�نيا�نيا ۞ ۞ ۞ ۞

اخلالفة بعدي اخلالفة بعدي اخلالفة بعدي اخلالفة بعدي ««««: : : :  يف احلديث الصحيح يف احلديث الصحيح يف احلديث الصحيح يف احلديث الصحيح�مث بعده ثالثني سـنة خالفة راشدة، قال مث بعده ثالثني سـنة خالفة راشدة، قال مث بعده ثالثني سـنة خالفة راشدة، قال مث بعده ثالثني سـنة خالفة راشدة، قال 
 جهريـة ٕاىل  جهريـة ٕاىل  جهريـة ٕاىل  جهريـة ٕاىل ١١١١١١١١ٔاول ٔاول ٔاول ٔاول  فـسنبدٔا مـن  فـسنبدٔا مـن  فـسنبدٔا مـن  فـسنبدٔا مـن �ثالثني سـنة بعد وفاة الرسول ثالثني سـنة بعد وفاة الرسول ثالثني سـنة بعد وفاة الرسول ثالثني سـنة بعد وفاة الرسول » » » » ثالثون سـنةثالثون سـنةثالثون سـنةثالثون سـنة

        ؟؟؟؟هذه ثالثون سـنة، ثالثني سـنة هذه هذه ثالثون سـنة، ثالثني سـنة هذه هذه ثالثون سـنة، ثالثني سـنة هذه هذه ثالثون سـنة، ثالثني سـنة هذه ،،،،٤٠٤٠٤٠٤٠سـنة سـنة سـنة سـنة 

        ....تقسـمي العهد الراشديتقسـمي العهد الراشديتقسـمي العهد الراشديتقسـمي العهد الراشدي۞۞۞۞

        . . . . �ان وثالثة ٔاشهر هذه مدة خالفة ٔايب بكر الصديق ان وثالثة ٔاشهر هذه مدة خالفة ٔايب بكر الصديق ان وثالثة ٔاشهر هذه مدة خالفة ٔايب بكر الصديق ان وثالثة ٔاشهر هذه مدة خالفة ٔايب بكر الصديق ٔاي سنتٔاي سنتٔاي سنتٔاي سنت١٣١٣١٣١٣ ٕاىل  ٕاىل  ٕاىل  ٕاىل ١١١١١١١١من من من من ----۩۩۩۩

 ٔاي عرش سـنوات ونصف هذه مدة خالفة معـر بـن اخلطـاب  ٔاي عرش سـنوات ونصف هذه مدة خالفة معـر بـن اخلطـاب  ٔاي عرش سـنوات ونصف هذه مدة خالفة معـر بـن اخلطـاب  ٔاي عرش سـنوات ونصف هذه مدة خالفة معـر بـن اخلطـاب ٢٣٢٣٢٣٢٣ ٕاىل  ٕاىل  ٕاىل  ٕاىل ١٣١٣١٣١٣من من من من ----۩۩۩۩
� . . . .        

        . . . . � ٔاي اثنا عرشة سـنة هذه مدة خالفة ع»ن بن عفان  ٔاي اثنا عرشة سـنة هذه مدة خالفة ع»ن بن عفان  ٔاي اثنا عرشة سـنة هذه مدة خالفة ع»ن بن عفان  ٔاي اثنا عرشة سـنة هذه مدة خالفة ع»ن بن عفان ٣٥٣٥٣٥٣٥ ٕاىل  ٕاىل  ٕاىل  ٕاىل ٢٣٢٣٢٣٢٣من من من من ----۩۩۩۩

        . . . . � ٔاي مخس سـنوات هذه مدة خالفة عيل بني ٔايب طالب  ٔاي مخس سـنوات هذه مدة خالفة عيل بني ٔايب طالب  ٔاي مخس سـنوات هذه مدة خالفة عيل بني ٔايب طالب  ٔاي مخس سـنوات هذه مدة خالفة عيل بني ٔايب طالب ٤٠٤٠٤٠٤٠ ٕاىل  ٕاىل  ٕاىل  ٕاىل ٣٥٣٥٣٥٣٥من من من من ----۩۩۩۩

    ٢٩٢٩٢٩٢٩ سـنة ونصف،  سـنة ونصف،  سـنة ونصف،  سـنة ونصف، ٢٩٢٩٢٩٢٩ ليس ثالثني سـنة، ولكن  ليس ثالثني سـنة، ولكن  ليس ثالثني سـنة، ولكن  ليس ثالثني سـنة، ولكن �¯ عيل ¯ عيل ¯ عيل ¯ عيل لكن حىت مقتل سـيدلكن حىت مقتل سـيدلكن حىت مقتل سـيدلكن حىت مقتل سـيد
- - - - سـنة وسـتة ٔاشهر، *يق من الثالثني سـتة ٔاشهر هذه مدة خالفة احلسن بن عيل سـنة وسـتة ٔاشهر، *يق من الثالثني سـتة ٔاشهر هذه مدة خالفة احلسن بن عيل سـنة وسـتة ٔاشهر، *يق من الثالثني سـتة ٔاشهر هذه مدة خالفة احلسن بن عيل سـنة وسـتة ٔاشهر، *يق من الثالثني سـتة ٔاشهر هذه مدة خالفة احلسن بن عيل 

        . . . . ----ريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنام

 ٔابو بكر، ومعر، وع»ن، وعيل، واحلـسن بـن عـيل،  ٔابو بكر، ومعر، وع»ن، وعيل، واحلـسن بـن عـيل،  ٔابو بكر، ومعر، وع»ن، وعيل، واحلـسن بـن عـيل،  ٔابو بكر، ومعر، وع»ن، وعيل، واحلـسن بـن عـيل، ::::مخسةمخسةمخسةمخسة:::: اخللفاء الراشدين اخللفاء الراشدين اخللفاء الراشدين اخللفاء الراشدينعددعددعددعدد
عهـد النبـوي مث عهـد النبـوي مث عهـد النبـوي مث عهـد النبـوي مث ، هـذا امسـه ال ، هـذا امسـه ال ، هـذا امسـه ال ، هـذا امسـه ال � ســنة خالفـة بعـد وفـاة الرسـول  ســنة خالفـة بعـد وفـاة الرسـول  ســنة خالفـة بعـد وفـاة الرسـول  ســنة خالفـة بعـد وفـاة الرسـول ٣٠٣٠٣٠٣٠ليك نمكل ليك نمكل ليك نمكل ليك نمكل 
        ....الراشديالراشديالراشديالراشدي

        ....كن ٕاال يف العهد النبويكن ٕاال يف العهد النبويكن ٕاال يف العهد النبويكن ٕاال يف العهد النبويالتصور اخلاطئ عن الكثري من الناس ٔان إالسالم مل ميالتصور اخلاطئ عن الكثري من الناس ٔان إالسالم مل ميالتصور اخلاطئ عن الكثري من الناس ٔان إالسالم مل ميالتصور اخلاطئ عن الكثري من الناس ٔان إالسالم مل مي۞۞۞۞

حىت ٔاصبح الكثري مـن النـاس يظنـون ٔان إالسـالم مل حىت ٔاصبح الكثري مـن النـاس يظنـون ٔان إالسـالم مل حىت ٔاصبح الكثري مـن النـاس يظنـون ٔان إالسـالم مل حىت ٔاصبح الكثري مـن النـاس يظنـون ٔان إالسـالم مل  ( ( ( (::::----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----فيقول الشـيخ فيقول الشـيخ فيقول الشـيخ فيقول الشـيخ 



 

 

�  

        . . . .  سـنة سـنة سـنة سـنة٣٠٣٠٣٠٣٠وهو وهو وهو وهو ) ) ) ) والراشديوالراشديوالراشديوالراشدي(((( سـنة،  سـنة،  سـنة،  سـنة، ٢٣٢٣٢٣٢٣وهو وهو وهو وهو ) ) ) ) ميكن = ٕاال يف العهد النبويميكن = ٕاال يف العهد النبويميكن = ٕاال يف العهد النبويميكن = ٕاال يف العهد النبوي

 النقطة زيد فيه وقيل ٕان احلـمك إالسـاليم مل يقـم ٕاال يف  النقطة زيد فيه وقيل ٕان احلـمك إالسـاليم مل يقـم ٕاال يف  النقطة زيد فيه وقيل ٕان احلـمك إالسـاليم مل يقـم ٕاال يف  النقطة زيد فيه وقيل ٕان احلـمك إالسـاليم مل يقـم ٕاال يف وٕاذا وصل أالمر ٕاىل هذهوٕاذا وصل أالمر ٕاىل هذهوٕاذا وصل أالمر ٕاىل هذهوٕاذا وصل أالمر ٕاىل هذه((((
 واخلليفتني الراشدين من بعده وبذا فٕان ذ½ احلمك يؤقت بأقل  واخلليفتني الراشدين من بعده وبذا فٕان ذ½ احلمك يؤقت بأقل  واخلليفتني الراشدين من بعده وبذا فٕان ذ½ احلمك يؤقت بأقل  واخلليفتني الراشدين من بعده وبذا فٕان ذ½ احلمك يؤقت بأقل �عهد رسول هللا عهد رسول هللا عهد رسول هللا عهد رسول هللا 

        ). ). ). ). من ربع قرنمن ربع قرنمن ربع قرنمن ربع قرن

ال حىت عهد ع»ن وعيل واحلسن مل يكن فيه ال حىت عهد ع»ن وعيل واحلسن مل يكن فيه ال حىت عهد ع»ن وعيل واحلسن مل يكن فيه ال حىت عهد ع»ن وعيل واحلسن مل يكن فيه : : : : يبقى ٔ�ن الناس اخترصوا ٔاكرث، قاليبقى ٔ�ن الناس اخترصوا ٔاكرث، قاليبقى ٔ�ن الناس اخترصوا ٔاكرث، قاليبقى ٔ�ن الناس اخترصوا ٔاكرث، قال
ين ٔ�هنـم يقولـوا ٕان احلـمك إالسـاليم ين ٔ�هنـم يقولـوا ٕان احلـمك إالسـاليم ين ٔ�هنـم يقولـوا ٕان احلـمك إالسـاليم ين ٔ�هنـم يقولـوا ٕان احلـمك إالسـاليم حمك ٕاساليم، فبالتايل يبقى ٔابو بكر ومعر، يعحمك ٕاساليم، فبالتايل يبقى ٔابو بكر ومعر، يعحمك ٕاساليم، فبالتايل يبقى ٔابو بكر ومعر، يعحمك ٕاساليم، فبالتايل يبقى ٔابو بكر ومعر، يع

        . . . .  جهرية جهرية جهرية جهرية٢٣٢٣٢٣٢٣حىت سـنة حىت سـنة حىت سـنة حىت سـنة 

        .... املأخوذ عن حمك بين ٔامية املأخوذ عن حمك بين ٔامية املأخوذ عن حمك بين ٔامية املأخوذ عن حمك بين ٔامية اخلاطئ اخلاطئ اخلاطئ اخلاطئسبب التصورسبب التصورسبب التصورسبب التصور۞۞۞۞

وقــد متكــن ٔانــصاره مــن ذ½ بــسبب الوضــع البــدوي الــسائد واحليــاة ÆجÅعيــة وقــد متكــن ٔانــصاره مــن ذ½ بــسبب الوضــع البــدوي الــسائد واحليــاة ÆجÅعيــة وقــد متكــن ٔانــصاره مــن ذ½ بــسبب الوضــع البــدوي الــسائد واحليــاة ÆجÅعيــة وقــد متكــن ٔانــصاره مــن ذ½ بــسبب الوضــع البــدوي الــسائد واحليــاة ÆجÅعيــة ((((
البسـيطة القامئة، ٔاما عندما وصـلت احلـضارة املدينـة املنـورة بعـد الفتوحـات الـيت البسـيطة القامئة، ٔاما عندما وصـلت احلـضارة املدينـة املنـورة بعـد الفتوحـات الـيت البسـيطة القامئة، ٔاما عندما وصـلت احلـضارة املدينـة املنـورة بعـد الفتوحـات الـيت البسـيطة القامئة، ٔاما عندما وصـلت احلـضارة املدينـة املنـورة بعـد الفتوحـات الـيت 

حلضارة الفارسـية والرومانية فمل يعد إالسالم يثبت ٔامام تÍ حلضارة الفارسـية والرومانية فمل يعد إالسالم يثبت ٔامام تÍ حلضارة الفارسـية والرومانية فمل يعد إالسالم يثبت ٔامام تÍ حلضارة الفارسـية والرومانية فمل يعد إالسالم يثبت ٔامام تÍ حدثت، وÆحتاكك *حدثت، وÆحتاكك *حدثت، وÆحتاكك *حدثت، وÆحتاكك *
، ويمتثل هـذا فـ] حـدث ، ويمتثل هـذا فـ] حـدث ، ويمتثل هـذا فـ] حـدث ، ويمتثل هـذا فـ] حـدث �احلضارات، وقامت اخلالفات بني حصابة رسول هللا احلضارات، وقامت اخلالفات بني حصابة رسول هللا احلضارات، وقامت اخلالفات بني حصابة رسول هللا احلضارات، وقامت اخلالفات بني حصابة رسول هللا 

، حيث ميثل أالول ، حيث ميثل أالول ، حيث ميثل أالول ، حيث ميثل أالول - - - - ريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنام- - - - بني عيل بن ٔايب طالب ومعاوية بن ٔايب سفيان بني عيل بن ٔايب طالب ومعاوية بن ٔايب سفيان بني عيل بن ٔايب طالب ومعاوية بن ٔايب سفيان بني عيل بن ٔايب طالب ومعاوية بن ٔايب سفيان 
حيـث اكن عـىل متـاس حيـث اكن عـىل متـاس حيـث اكن عـىل متـاس حيـث اكن عـىل متـاس المتسك *ٕالسالم، وميثـل الثـاين التـأثر *حلـضارة الرومانيـة المتسك *ٕالسالم، وميثـل الثـاين التـأثر *حلـضارة الرومانيـة المتسك *ٕالسالم، وميثـل الثـاين التـأثر *حلـضارة الرومانيـة المتسك *ٕالسالم، وميثـل الثـاين التـأثر *حلـضارة الرومانيـة 

مبارش معها يف بالد الشام، وقد يكون تشويه �رخي بين ٔامية ال يقصد به ٕاال ذاهتم مبارش معها يف بالد الشام، وقد يكون تشويه �رخي بين ٔامية ال يقصد به ٕاال ذاهتم مبارش معها يف بالد الشام، وقد يكون تشويه �رخي بين ٔامية ال يقصد به ٕاال ذاهتم مبارش معها يف بالد الشام، وقد يكون تشويه �رخي بين ٔامية ال يقصد به ٕاال ذاهتم 
        ). ). ). ). ٕاال ٔان ذ½ ميس احلمك إالساليم ٔاصالٕاال ٔان ذ½ ميس احلمك إالساليم ٔاصالٕاال ٔان ذ½ ميس احلمك إالساليم ٔاصالٕاال ٔان ذ½ ميس احلمك إالساليم ٔاصال

 تأثر  تأثر  تأثر  تأثر �ن سـيد¯ معاوية ن سـيد¯ معاوية ن سـيد¯ معاوية ن سـيد¯ معاوية أ أ أ أ هذا ٔ�نه يقول هذه الصورة املأخوذة عن حمك بين ٔامية، هذا ٔ�نه يقول هذه الصورة املأخوذة عن حمك بين ٔامية، هذا ٔ�نه يقول هذه الصورة املأخوذة عن حمك بين ٔامية، هذا ٔ�نه يقول هذه الصورة املأخوذة عن حمك بين ٔامية، 
د¯ ع»ن بن عفـان اكن ٔامـريا د¯ ع»ن بن عفـان اكن ٔامـريا د¯ ع»ن بن عفـان اكن ٔامـريا د¯ ع»ن بن عفـان اكن ٔامـريا  اكن يف عهد سـي اكن يف عهد سـي اكن يف عهد سـي اكن يف عهد سـيهههه*حلضارة الرومانية نتيجة اتصا= ٔالن*حلضارة الرومانية نتيجة اتصا= ٔالن*حلضارة الرومانية نتيجة اتصا= ٔالن*حلضارة الرومانية نتيجة اتصا= ٔالن

عىل الشام ويف عهد ســيد¯ عـيل بـن ٔايب طالـب اكن ٔامـريا عـىل الـشام، فاتـصال عىل الشام ويف عهد ســيد¯ عـيل بـن ٔايب طالـب اكن ٔامـريا عـىل الـشام، فاتـصال عىل الشام ويف عهد ســيد¯ عـيل بـن ٔايب طالـب اكن ٔامـريا عـىل الـشام، فاتـصال عىل الشام ويف عهد ســيد¯ عـيل بـن ٔايب طالـب اكن ٔامـريا عـىل الـشام، فاتـصال 
 متأثر هبا، ؤامـا ســيد¯ عـيل اكن  متأثر هبا، ؤامـا ســيد¯ عـيل اكن  متأثر هبا، ؤامـا ســيد¯ عـيل اكن  متأثر هبا، ؤامـا ســيد¯ عـيل اكن ع»نع»نع»نع»نالشام *حلضارة الرومانية جعل ٔ�ن سـيد¯ الشام *حلضارة الرومانية جعل ٔ�ن سـيد¯ الشام *حلضارة الرومانية جعل ٔ�ن سـيد¯ الشام *حلضارة الرومانية جعل ٔ�ن سـيد¯ 

صـىل صـىل صـىل صـىل ----ممتساك *ٕالسالم، هذا Øم غري حصيح، ٔالن Ø الرجلني من حصابة النيب ممتساك *ٕالسالم، هذا Øم غري حصيح، ٔالن Ø الرجلني من حصابة النيب ممتساك *ٕالسالم، هذا Øم غري حصيح، ٔالن Ø الرجلني من حصابة النيب ممتساك *ٕالسالم، هذا Øم غري حصيح، ٔالن Ø الرجلني من حصابة النيب 
        . . . . ---- وسمل وسمل وسمل وسملهللا عليه وآ=هللا عليه وآ=هللا عليه وآ=هللا عليه وآ=

يعين ذات يعين ذات يعين ذات يعين ذات ) ) ) ) وقد يكون تشويه �رخي بين ٔامية ال يقصد به ٕاال ذاهتموقد يكون تشويه �رخي بين ٔامية ال يقصد به ٕاال ذاهتموقد يكون تشويه �رخي بين ٔامية ال يقصد به ٕاال ذاهتموقد يكون تشويه �رخي بين ٔامية ال يقصد به ٕاال ذاهتم: (: (: (: (ويقول الشـيخويقول الشـيخويقول الشـيخويقول الشـيخ



 

 

�  

، لكـن هـذا ، لكـن هـذا ، لكـن هـذا ، لكـن هـذا  حـسـنة حـسـنة حـسـنة حـسـنة وأالمور اكنت وأالمور اكنت وأالمور اكنت وأالمور اكنت يف حال حسـنة يف حال حسـنة يف حال حسـنة يف حال حسـنةاخللفاء فقط، لكن الناس اكنوا اخللفاء فقط، لكن الناس اكنوا اخللفاء فقط، لكن الناس اكنوا اخللفاء فقط، لكن الناس اكنوا 
        . . . .  ٔاصال ٔاصال ٔاصال ٔاصالØم خاطئ ٔالن ذ½ ميس احلمك إالساليمØم خاطئ ٔالن ذ½ ميس احلمك إالساليمØم خاطئ ٔالن ذ½ ميس احلمك إالساليمØم خاطئ ٔالن ذ½ ميس احلمك إالساليم

        ....االÜموياالÜموياالÜموياالÜموي وال تقل العهد  وال تقل العهد  وال تقل العهد  وال تقل العهد  االÛموي االÛموي االÛموي االÛموي فقل العهد فقل العهد فقل العهد فقل العهد::::خطأ لغوي شهريخطأ لغوي شهريخطأ لغوي شهريخطأ لغوي شهري

        ....مصدر التشويه للحمك أالمويمصدر التشويه للحمك أالمويمصدر التشويه للحمك أالمويمصدر التشويه للحمك أالموي    

طعـن بـه مـن Ýـة طعـن بـه مـن Ýـة طعـن بـه مـن Ýـة طعـن بـه مـن Ýـة ((((----١١١١    االÛمـوياالÛمـوياالÛمـوياالÛمـوي    العهـدالعهـدالعهـدالعهـد) ) ) ) وقد طعن هبذا العهد من Ýـات متعـددةوقد طعن هبذا العهد من Ýـات متعـددةوقد طعن هبذا العهد من Ýـات متعـددةوقد طعن هبذا العهد من Ýـات متعـددة((((
        ). ). ). ). خصوÞم السـياسـيني من بين العباس اáين ُدون التارخي يف ٔاÞßمخصوÞم السـياسـيني من بين العباس اáين ُدون التارخي يف ٔاÞßمخصوÞم السـياسـيني من بين العباس اáين ُدون التارخي يف ٔاÞßمخصوÞم السـياسـيني من بين العباس اáين ُدون التارخي يف ٔاÞßم

، القــوي املنتــرص هــو اáي يكتــب ، القــوي املنتــرص هــو اáي يكتــب ، القــوي املنتــرص هــو اáي يكتــب ، القــوي املنتــرص هــو اáي يكتــب ))))التــارخي يكتبــه أالقــوßءالتــارخي يكتبــه أالقــوßءالتــارخي يكتبــه أالقــوßءالتــارخي يكتبــه أالقــوßء ( ( ( (: : : :  تقــول تقــول تقــول تقــولقاعــدةقاعــدةقاعــدةقاعــدة
 يقـيض ٕانـسان اكن ضـعيًفا ويؤلـف  يقـيض ٕانـسان اكن ضـعيًفا ويؤلـف  يقـيض ٕانـسان اكن ضـعيًفا ويؤلـف  يقـيض ٕانـسان اكن ضـعيًفا ويؤلـف � هللا  هللا  هللا  هللا التارخي، هذا يف الغالب، لكـن ممكـنالتارخي، هذا يف الغالب، لكـن ممكـنالتارخي، هذا يف الغالب، لكـن ممكـنالتارخي، هذا يف الغالب، لكـن ممكـن

        ....التارخي فيكشف التارخي احلقيقيالتارخي فيكشف التارخي احلقيقيالتارخي فيكشف التارخي احلقيقيالتارخي فيكشف التارخي احلقيقي

 بعد سقوط ا�و� أالموية، نعمـل  بعد سقوط ا�و� أالموية، نعمـل  بعد سقوط ا�و� أالموية، نعمـل  بعد سقوط ا�و� أالموية، نعمـل ١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢ فيقول ٕان ا�و� العباسـية ملا قامت سـنة  فيقول ٕان ا�و� العباسـية ملا قامت سـنة  فيقول ٕان ا�و� العباسـية ملا قامت سـنة  فيقول ٕان ا�و� العباسـية ملا قامت سـنة 
        خريطةخريطةخريطةخريطة

        ....هـ،هـ،هـ،هـ،٤٠٤٠٤٠٤٠ سـنة  سـنة  سـنة  سـنة حىتحىتحىتحىت سـنة  سـنة  سـنة  سـنة ٣٠٣٠٣٠٣٠العهد النبوي، مث اخلالفة الراشدة العهد النبوي، مث اخلالفة الراشدة العهد النبوي، مث اخلالفة الراشدة العهد النبوي، مث اخلالفة الراشدة ----۞۞۞۞

            ....سـنةسـنةسـنةسـنة٩٢٩٢٩٢٩٢هـ هـ هـ هـ ١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢ ٕاىل  ٕاىل  ٕاىل  ٕاىل ٤٠٤٠٤٠٤٠مث دو� بين ٔامية من مث دو� بين ٔامية من مث دو� بين ٔامية من مث دو� بين ٔامية من ----۞۞۞۞

هـ هذه ا�و� العباســية ٔاطـول ا�ول يف الفـرتة الـيت حمكـت هـ هذه ا�و� العباســية ٔاطـول ا�ول يف الفـرتة الـيت حمكـت هـ هذه ا�و� العباســية ٔاطـول ا�ول يف الفـرتة الـيت حمكـت هـ هذه ا�و� العباســية ٔاطـول ا�ول يف الفـرتة الـيت حمكـت ٦٥٦٦٥٦٦٥٦٦٥٦     ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل    ١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢    ۞۞۞۞
ــه هــذا ســقوط بغــداد عامصــة اخلالفــة  ســـنة ســـنة ســـنة ســـنة٥٢٤٥٢٤٥٢٤٥٢٤فهيــا،فهيــا،فهيــا،فهيــا، ــه هــذا ســقوط بغــداد عامصــة اخلالفــة  والتــارخي هــذا حيفــظ ٔالن ــه هــذا ســقوط بغــداد عامصــة اخلالفــة  والتــارخي هــذا حيفــظ ٔالن ــه هــذا ســقوط بغــداد عامصــة اخلالفــة  والتــارخي هــذا حيفــظ ٔالن  والتــارخي هــذا حيفــظ ٔالن

        ....إالسالميةإالسالميةإالسالميةإالسالمية

            ٥٢٤٥٢٤٥٢٤٥٢٤ سـنة، مخسة قرون وربع تقريبا،  سـنة، مخسة قرون وربع تقريبا،  سـنة، مخسة قرون وربع تقريبا،  سـنة، مخسة قرون وربع تقريبا، ٥٢٤٥٢٤٥٢٤٥٢٤ا�و� العباسـية اسـمترت حوايل ا�و� العباسـية اسـمترت حوايل ا�و� العباسـية اسـمترت حوايل ا�و� العباسـية اسـمترت حوايل فففف

        .... سـنة سـنة سـنة سـنة٩٢٩٢٩٢٩٢ا�و� أالموية ا�و� أالموية ا�و� أالموية ا�و� أالموية 

        .... سـنة سـنة سـنة سـنة٣٠٣٠٣٠٣٠اخلالفة الراشدة قبلها اخلالفة الراشدة قبلها اخلالفة الراشدة قبلها اخلالفة الراشدة قبلها 

        . . . .  سـنة سـنة سـنة سـنة٢٣٢٣٢٣٢٣ فرتة العهد النبوي ويه  فرتة العهد النبوي ويه  فرتة العهد النبوي ويه  فرتة العهد النبوي ويه مثمثمثمث

 �فيقول التشويه اáي حصل �و� بين ٔامية جاء مـن اáي كتبـوا التـارخي يف ا�و� فيقول التشويه اáي حصل �و� بين ٔامية جاء مـن اáي كتبـوا التـارخي يف ا�و� فيقول التشويه اáي حصل �و� بين ٔامية جاء مـن اáي كتبـوا التـارخي يف ا�و� فيقول التشويه اáي حصل �و� بين ٔامية جاء مـن اáي كتبـوا التـارخي يف ا�و
        . . . . العباسـية اكنوا يكرهون بين ٔامية، فيحصل بعض الزتوير يف بعض أالحداثالعباسـية اكنوا يكرهون بين ٔامية، فيحصل بعض الزتوير يف بعض أالحداثالعباسـية اكنوا يكرهون بين ٔامية، فيحصل بعض الزتوير يف بعض أالحداثالعباسـية اكنوا يكرهون بين ٔامية، فيحصل بعض الزتوير يف بعض أالحداث



 

 

�  

ٔالن الشـيعة اáين ٔالن الشـيعة اáين ٔالن الشـيعة اáين ٔالن الشـيعة اáين ) ) ) ) وطعن به من Ýة ٔاعداهئم التقليديني من الشـيعة واخلوارجوطعن به من Ýة ٔاعداهئم التقليديني من الشـيعة واخلوارجوطعن به من Ýة ٔاعداهئم التقليديني من الشـيعة واخلوارجوطعن به من Ýة ٔاعداهئم التقليديني من الشـيعة واخلوارج((((----٢٢٢٢
سفيان، موقعة سفيان، موقعة سفيان، موقعة سفيان، موقعة ، اخلالف بني سـيد¯ عيل ومعاوية بن ٔايب ، اخلالف بني سـيد¯ عيل ومعاوية بن ٔايب ، اخلالف بني سـيد¯ عيل ومعاوية بن ٔايب ، اخلالف بني سـيد¯ عيل ومعاوية بن ٔايب �يد¯ عيل يد¯ عيل يد¯ عيل يد¯ عيل تشـيعوا لسـ تشـيعوا لسـ تشـيعوا لسـ تشـيعوا لسـ 

ٔاما دو� بين ٔامية يكون مؤسسها معاوية بن ٔايب سفيان اáي ٔاما دو� بين ٔامية يكون مؤسسها معاوية بن ٔايب سفيان اáي ٔاما دو� بين ٔامية يكون مؤسسها معاوية بن ٔايب سفيان اáي ٔاما دو� بين ٔامية يكون مؤسسها معاوية بن ٔايب سفيان اáي امجلل وموقعة صفني،امجلل وموقعة صفني،امجلل وموقعة صفني،امجلل وموقعة صفني،
هو اكن عىل خالف مع سـيد¯ عيل، يبقى = شـيعة، شـيعة سـيد¯ عيل يطعنوا يف هو اكن عىل خالف مع سـيد¯ عيل، يبقى = شـيعة، شـيعة سـيد¯ عيل يطعنوا يف هو اكن عىل خالف مع سـيد¯ عيل، يبقى = شـيعة، شـيعة سـيد¯ عيل يطعنوا يف هو اكن عىل خالف مع سـيد¯ عيل، يبقى = شـيعة، شـيعة سـيد¯ عيل يطعنوا يف 

ذ½، يعـين يـأيت ذ½، يعـين يـأيت ذ½، يعـين يـأيت ذ½، يعـين يـأيت بين ٔامية وٕاىل اليـوم تـسمع يف خطـا*ت حـسن نـرص هللا يقـول بين ٔامية وٕاىل اليـوم تـسمع يف خطـا*ت حـسن نـرص هللا يقـول بين ٔامية وٕاىل اليـوم تـسمع يف خطـا*ت حـسن نـرص هللا يقـول بين ٔامية وٕاىل اليـوم تـسمع يف خطـا*ت حـسن نـرص هللا يقـول 
 ٔاي احلــمك اكلكــرة ال  ٔاي احلــمك اكلكــرة ال  ٔاي احلــمك اكلكــرة ال  ٔاي احلــمك اكلكــرة ال ))))اجعلوهــا بيــنمكاجعلوهــا بيــنمكاجعلوهــا بيــنمكاجعلوهــا بيــنمك((((ٔاحــد خلفــاء بــين ٔاميــة ٔاحــد خلفــاء بــين ٔاميــة ٔاحــد خلفــاء بــين ٔاميــة ٔاحــد خلفــاء بــين ٔاميــة : : : : بــبعض ٔاقــوال يقــولبــبعض ٔاقــوال يقــولبــبعض ٔاقــوال يقــولبــبعض ٔاقــوال يقــول

        . . . . جتعلوهنا تذهب ٕاىل غريمك، ٔالنه شـيعيجتعلوهنا تذهب ٕاىل غريمك، ٔالنه شـيعيجتعلوهنا تذهب ٕاىل غريمك، ٔالنه شـيعيجتعلوهنا تذهب ٕاىل غريمك، ٔالنه شـيعي

بين بين بين بين  ٔامية ٔالن دو�  ٔامية ٔالن دو�  ٔامية ٔالن دو�  ٔامية ٔالن دو� بينبينبينبينهذا اجلهة الثانية، يبقى أالول العباسـيني خصوم سـياسـيني ل هذا اجلهة الثانية، يبقى أالول العباسـيني خصوم سـياسـيني ل هذا اجلهة الثانية، يبقى أالول العباسـيني خصوم سـياسـيني ل هذا اجلهة الثانية، يبقى أالول العباسـيني خصوم سـياسـيني ل 
ريش، امسـه ريش، امسـه ريش، امسـه ريش، امسـه  جهرية، فيه واحد مشهور جًدا وهو صـقر قـ جهرية، فيه واحد مشهور جًدا وهو صـقر قـ جهرية، فيه واحد مشهور جًدا وهو صـقر قـ جهرية، فيه واحد مشهور جًدا وهو صـقر قـ١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢ٔامية ملا سقطت يف ٔامية ملا سقطت يف ٔامية ملا سقطت يف ٔامية ملا سقطت يف 

 ،Íعبد الرمحن ا�اخل من هو؟ عبد الرمحن بن معاويـة بـن هـشام بـن عبـد املـ ،Íعبد الرمحن ا�اخل من هو؟ عبد الرمحن بن معاويـة بـن هـشام بـن عبـد املـ ،Íعبد الرمحن ا�اخل من هو؟ عبد الرمحن بن معاويـة بـن هـشام بـن عبـد املـ ،Íعبد الرمحن ا�اخل من هو؟ عبد الرمحن بن معاويـة بـن هـشام بـن عبـد املـ
هشام بن عبد املÍ هذا ٔاحد خلفاء بين ٔامية، هذا يعترب حفيده، عبد الرمحن بـن هشام بن عبد املÍ هذا ٔاحد خلفاء بين ٔامية، هذا يعترب حفيده، عبد الرمحن بـن هشام بن عبد املÍ هذا ٔاحد خلفاء بين ٔامية، هذا يعترب حفيده، عبد الرمحن بـن هشام بن عبد املÍ هذا ٔاحد خلفاء بين ٔامية، هذا يعترب حفيده، عبد الرمحن بـن 
معاوية بن هشام، هذا احلفيد، ملا سقطت ا�و� أالموية ذهـب معـل دو� ٔامويـة معاوية بن هشام، هذا احلفيد، ملا سقطت ا�و� أالموية ذهـب معـل دو� ٔامويـة معاوية بن هشام، هذا احلفيد، ملا سقطت ا�و� أالموية ذهـب معـل دو� ٔامويـة معاوية بن هشام، هذا احلفيد، ملا سقطت ا�و� أالموية ذهـب معـل دو� ٔامويـة 

 سـنة عبد الـرمحن  سـنة عبد الـرمحن  سـنة عبد الـرمحن  سـنة عبد الـرمحن ٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠ ثالثة قرون،  ثالثة قرون،  ثالثة قرون،  ثالثة قرون، ٔاخرى يف أالندلس، واسـمترت هناك حوايلٔاخرى يف أالندلس، واسـمترت هناك حوايلٔاخرى يف أالندلس، واسـمترت هناك حوايلٔاخرى يف أالندلس، واسـمترت هناك حوايل
وجاء بعده ٔاحفاده املهم يبقى فيه خصومة سـياسـية بني بين ٔامية والعباسـيني، يعين وجاء بعده ٔاحفاده املهم يبقى فيه خصومة سـياسـية بني بين ٔامية والعباسـيني، يعين وجاء بعده ٔاحفاده املهم يبقى فيه خصومة سـياسـية بني بين ٔامية والعباسـيني، يعين وجاء بعده ٔاحفاده املهم يبقى فيه خصومة سـياسـية بني بين ٔامية والعباسـيني، يعين 
اكن فيه دو� ٔامية قامئة يف أالنـدلس يف الوقـت اáي اكنـت ا�و� العباســية قامئـة اكن فيه دو� ٔامية قامئة يف أالنـدلس يف الوقـت اáي اكنـت ا�و� العباســية قامئـة اكن فيه دو� ٔامية قامئة يف أالنـدلس يف الوقـت اáي اكنـت ا�و� العباســية قامئـة اكن فيه دو� ٔامية قامئة يف أالنـدلس يف الوقـت اáي اكنـت ا�و� العباســية قامئـة 

        . . . . فيهفيهفيهفيه

م مه م مه م مه م مه فøٔن هذا يقـول ٕان التـشويه مـن بعـض العباســيني اáيـن كتبـوا التـارخي ٔالهنـفøٔن هذا يقـول ٕان التـشويه مـن بعـض العباســيني اáيـن كتبـوا التـارخي ٔالهنـفøٔن هذا يقـول ٕان التـشويه مـن بعـض العباســيني اáيـن كتبـوا التـارخي ٔالهنـفøٔن هذا يقـول ٕان التـشويه مـن بعـض العباســيني اáيـن كتبـوا التـارخي ٔالهنـ
أالقوßء ومه خصوم سـياسـيني، التشويه الثاين قادم من الشـيعة اáين دسوا كثـري أالقوßء ومه خصوم سـياسـيني، التشويه الثاين قادم من الشـيعة اáين دسوا كثـري أالقوßء ومه خصوم سـياسـيني، التشويه الثاين قادم من الشـيعة اáين دسوا كثـري أالقوßء ومه خصوم سـياسـيني، التشويه الثاين قادم من الشـيعة اáين دسوا كثـري 

        ....من أالشـياءمن أالشـياءمن أالشـياءمن أالشـياء

ومه اáين ذاقوا عىل ٔايدهيم ٔاعنـف الـرض*ت، وطعـن بـه مـن Ýـة ٔاحصـاب ومه اáين ذاقوا عىل ٔايدهيم ٔاعنـف الـرض*ت، وطعـن بـه مـن Ýـة ٔاحصـاب ومه اáين ذاقوا عىل ٔايدهيم ٔاعنـف الـرض*ت، وطعـن بـه مـن Ýـة ٔاحصـاب ومه اáين ذاقوا عىل ٔايدهيم ٔاعنـف الـرض*ت، وطعـن بـه مـن Ýـة ٔاحصـاب ((((    ۞۞۞۞
العواطف من املسلمني الطيبني اáين هاهلم ما ٔاصاب انتقال احلمك من شورى ٔاßم العواطف من املسلمني الطيبني اáين هاهلم ما ٔاصاب انتقال احلمك من شورى ٔاßم العواطف من املسلمني الطيبني اáين هاهلم ما ٔاصاب انتقال احلمك من شورى ٔاßم العواطف من املسلمني الطيبني اáين هاهلم ما ٔاصاب انتقال احلمك من شورى ٔاßم 

ٔالن ٔاßم اخللفــاء الراشــدين اكن ٔالن ٔاßم اخللفــاء الراشــدين اكن ٔالن ٔاßم اخللفــاء الراشــدين اكن ٔالن ٔاßم اخللفــاء الراشــدين اكن ) ) ) ) لــيك ٔاßم أالمــوينيلــيك ٔاßم أالمــوينيلــيك ٔاßم أالمــوينيلــيك ٔاßم أالمــوينياخللفــاء الراشــدين ٕاىل نظــام ماخللفــاء الراشــدين ٕاىل نظــام ماخللفــاء الراشــدين ٕاىل نظــام ماخللفــاء الراشــدين ٕاىل نظــام م
املسأ� شورى، ٔاما يف ٔاßم أالمويني فاملسأ� ٔاصبحت ملكية، *لعهد، يقوم اخلليفة املسأ� شورى، ٔاما يف ٔاßم أالمويني فاملسأ� ٔاصبحت ملكية، *لعهد، يقوم اخلليفة املسأ� شورى، ٔاما يف ٔاßم أالمويني فاملسأ� ٔاصبحت ملكية، *لعهد، يقوم اخلليفة املسأ� شورى، ٔاما يف ٔاßم أالمويني فاملسأ� ٔاصبحت ملكية، *لعهد، يقوم اخلليفة 

        . . . . ينصب ابنه مثًال ويل عهد، ميوت اخلليفة يبقى ويل العهد جاهز وهكذاينصب ابنه مثًال ويل عهد، ميوت اخلليفة يبقى ويل العهد جاهز وهكذاينصب ابنه مثًال ويل عهد، ميوت اخلليفة يبقى ويل العهد جاهز وهكذاينصب ابنه مثًال ويل عهد، ميوت اخلليفة يبقى ويل العهد جاهز وهكذا



 

 

�  

ات، ومـا ات، ومـا ات، ومـا ات، ومـا وهو ٔامر عىل غاية من أالمهية، وصعب علهيم ما ¯ل آل البيت من نكبـوهو ٔامر عىل غاية من أالمهية، وصعب علهيم ما ¯ل آل البيت من نكبـوهو ٔامر عىل غاية من أالمهية، وصعب علهيم ما ¯ل آل البيت من نكبـوهو ٔامر عىل غاية من أالمهية، وصعب علهيم ما ¯ل آل البيت من نكبـ((((
عبد هللا بن الزبري بن عبد هللا بن الزبري بن عبد هللا بن الزبري بن عبد هللا بن الزبري بن )  )  )  )  حل *لبيت احلرام من ٔاذى، وما حلق آل الزبري من مصائبحل *لبيت احلرام من ٔاذى، وما حلق آل الزبري من مصائبحل *لبيت احلرام من ٔاذى، وما حلق آل الزبري من مصائبحل *لبيت احلرام من ٔاذى، وما حلق آل الزبري من مصائب

 قتý احلجاج بن يوسف الثقفي، احلجاج بن يوسف هذا اكن قائـد مـن  قتý احلجاج بن يوسف الثقفي، احلجاج بن يوسف هذا اكن قائـد مـن  قتý احلجاج بن يوسف الثقفي، احلجاج بن يوسف هذا اكن قائـد مـن  قتý احلجاج بن يوسف الثقفي، احلجاج بن يوسف هذا اكن قائـد مـن �العوام العوام العوام العوام 
        . . . .  للهجرة للهجرة للهجرة للهجرة٧٣٧٣٧٣٧٣قادة عبد املÍ بن مروان قتل ابن الزبري سـنة قادة عبد املÍ بن مروان قتل ابن الزبري سـنة قادة عبد املÍ بن مروان قتل ابن الزبري سـنة قادة عبد املÍ بن مروان قتل ابن الزبري سـنة 

 هـؤالء احلـاكم أالمـويني  هـؤالء احلـاكم أالمـويني  هـؤالء احلـاكم أالمـويني  هـؤالء احلـاكم أالمـويني يعين اكن فيه قـسوة مـنيعين اكن فيه قـسوة مـنيعين اكن فيه قـسوة مـنيعين اكن فيه قـسوة مـن) ) ) ) وما قسا والهتم عىل املسلمنيوما قسا والهتم عىل املسلمنيوما قسا والهتم عىل املسلمنيوما قسا والهتم عىل املسلمني((((
        . . . . عىل املسلمنيعىل املسلمنيعىل املسلمنيعىل املسلمني

قلتـه أاللـسن، قلتـه أاللـسن، قلتـه أاللـسن، قلتـه أاللـسن، ااااوطعن *لعهد من Ýة العوام اáين ال يعرفون من التارخي ٕاال مـا تنوطعن *لعهد من Ýة العوام اáين ال يعرفون من التارخي ٕاال مـا تنوطعن *لعهد من Ýة العوام اáين ال يعرفون من التارخي ٕاال مـا تنوطعن *لعهد من Ýة العوام اáين ال يعرفون من التارخي ٕاال مـا تن((((
وهذه ٔاخطر وهذه ٔاخطر وهذه ٔاخطر وهذه ٔاخطر ) ) ) ) ----هللا ٔاعمل بواضعهياهللا ٔاعمل بواضعهياهللا ٔاعمل بواضعهياهللا ٔاعمل بواضعهيا----وشاوشاوشاوشاعععع بني الناس، وما تداولته أاليدي من كتب  بني الناس، وما تداولته أاليدي من كتب  بني الناس، وما تداولته أاليدي من كتب  بني الناس، وما تداولته أاليدي من كتب 

     كتاب اáي وضعه شـيعي، هذا الشـيعي ماذا سـيقول يف كتاب اáي وضعه شـيعي، هذا الشـيعي ماذا سـيقول يف كتاب اáي وضعه شـيعي، هذا الشـيعي ماذا سـيقول يف كتاب اáي وضعه شـيعي، هذا الشـيعي ماذا سـيقول يف ٔان جتد ٔان جتد ٔان جتد ٔان جتديف املوضويف املوضويف املوضويف املوضوعععع    يشيشيشيشء ء ء ء 
لف ويعمل كـذا كـذا، واكن داهيـة واكن لف ويعمل كـذا كـذا، واكن داهيـة واكن لف ويعمل كـذا كـذا، واكن داهيـة واكن لف ويعمل كـذا كـذا، واكن داهيـة واكن ؤ ؤ ؤ ؤ سـيد¯ معاوية سيسب طبًعا ويكذب ويسـيد¯ معاوية سيسب طبًعا ويكذب ويسـيد¯ معاوية سيسب طبًعا ويكذب ويسـيد¯ معاوية سيسب طبًعا ويكذب وي

كذا*، ٕاذن ٔامه كذا*، ٕاذن ٔامه كذا*، ٕاذن ٔامه كذا*، ٕاذن ٔامه يشيشيشيشء نسأل ٔانفسـنا من اáي وضع هذا الكتـاب، مـن مؤلـف هـذا ء نسأل ٔانفسـنا من اáي وضع هذا الكتـاب، مـن مؤلـف هـذا ء نسأل ٔانفسـنا من اáي وضع هذا الكتـاب، مـن مؤلـف هـذا ء نسأل ٔانفسـنا من اáي وضع هذا الكتـاب، مـن مؤلـف هـذا 
الكتاب، عرف الكتاب، عرف الكتاب، عرف الكتاب، عرف مبمبمبمباذا؟ ٕاذا عرف ٔانه شــيعي ال تقبـل منـه، هـو يفجـر يف اخلـصومة اذا؟ ٕاذا عرف ٔانه شــيعي ال تقبـل منـه، هـو يفجـر يف اخلـصومة اذا؟ ٕاذا عرف ٔانه شــيعي ال تقبـل منـه، هـو يفجـر يف اخلـصومة اذا؟ ٕاذا عرف ٔانه شــيعي ال تقبـل منـه، هـو يفجـر يف اخلـصومة 

        . . . . ويكذبويكذبويكذبويكذب

د يكون بعضهم بقصد وآخرون من د يكون بعضهم بقصد وآخرون من د يكون بعضهم بقصد وآخرون من د يكون بعضهم بقصد وآخرون من هؤالء هؤالء هؤالء هؤالء مجمجمجمجيًعا يًعا يًعا يًعا تلكتلكتلكتلكموا عن أالمويني دون تفريق قموا عن أالمويني دون تفريق قموا عن أالمويني دون تفريق قموا عن أالمويني دون تفريق ق((((
غري قصد، وروجوا الشائعات اليت ٔاشـيعت عن بين ٔامية من غري دراسة ٔاو غري قصد، وروجوا الشائعات اليت ٔاشـيعت عن بين ٔامية من غري دراسة ٔاو غري قصد، وروجوا الشائعات اليت ٔاشـيعت عن بين ٔامية من غري دراسة ٔاو غري قصد، وروجوا الشائعات اليت ٔاشـيعت عن بين ٔامية من غري دراسة ٔاو حتحتحتحتليل ليل ليل ليل 
ٔاو من غري ٕالقـاء نظـرة فاحـصة عامـة، مث غـدت هـذه الـشائعات رواßت حيكـت ٔاو من غري ٕالقـاء نظـرة فاحـصة عامـة، مث غـدت هـذه الـشائعات رواßت حيكـت ٔاو من غري ٕالقـاء نظـرة فاحـصة عامـة، مث غـدت هـذه الـشائعات رواßت حيكـت ٔاو من غري ٕالقـاء نظـرة فاحـصة عامـة، مث غـدت هـذه الـشائعات رواßت حيكـت 
بشبشبشبشلكلكلكلك مقبول، ونسجت خيوط أالخبار بصورة تدين بين ٔامية، وتصورمه  مقبول، ونسجت خيوط أالخبار بصورة تدين بين ٔامية، وتصورمه  مقبول، ونسجت خيوط أالخبار بصورة تدين بين ٔامية، وتصورمه  مقبول، ونسجت خيوط أالخبار بصورة تدين بين ٔامية، وتصورمه حبحبحبحبا� من ا� من ا� من ا� من 

        . . . . السوء كبريةالسوء كبريةالسوء كبريةالسوء كبرية

    ))))�قبول هذه الرواßت قبول هذه الرواßت قبول هذه الرواßت قبول هذه الرواßت حمحمحمحمبة املـسلمني بة املـسلمني بة املـسلمني بة املـسلمني مجمجمجمجيًعـا الٓل بيـت رسـول هللا يًعـا الٓل بيـت رسـول هللا يًعـا الٓل بيـت رسـول هللا يًعـا الٓل بيـت رسـول هللا وساعد عىل وساعد عىل وساعد عىل وساعد عىل 
ننا حنب آل بيت رسول هللا ننا حنب آل بيت رسول هللا ننا حنب آل بيت رسول هللا ننا حنب آل بيت رسول هللا أ أ أ أ اáي اáي اáي اáي جيجيجيجيعل املسأ� عل املسأ� عل املسأ� عل املسأ� تتتتروج ٕان هؤالء داخلني من ¯حية روج ٕان هؤالء داخلني من ¯حية روج ٕان هؤالء داخلني من ¯حية روج ٕان هؤالء داخلني من ¯حية 

، حنب سـيد¯ عيل حنب السـيدة فاطمة، حنـب احلـسن واحلـسني، هـؤالء آل ، حنب سـيد¯ عيل حنب السـيدة فاطمة، حنـب احلـسن واحلـسني، هـؤالء آل ، حنب سـيد¯ عيل حنب السـيدة فاطمة، حنـب احلـسن واحلـسني، هـؤالء آل ، حنب سـيد¯ عيل حنب السـيدة فاطمة، حنـب احلـسن واحلـسني، هـؤالء آل �
هر رسـول هر رسـول هر رسـول هر رسـول  طيب  طيب  طيب  طيب مفمفمفمفالمك من وقف يف وجه صـ المك من وقف يف وجه صـ المك من وقف يف وجه صـ المك من وقف يف وجه صـ ----عليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالم----بيت الرسول بيت الرسول بيت الرسول بيت الرسول 

 اáي هو سـيد¯ عيل، يعين وقـف ٔامامـه، ولـيس هـذا  اáي هو سـيد¯ عيل، يعين وقـف ٔامامـه، ولـيس هـذا  اáي هو سـيد¯ عيل، يعين وقـف ٔامامـه، ولـيس هـذا  اáي هو سـيد¯ عيل، يعين وقـف ٔامامـه، ولـيس هـذا حفحفحفحفـسب بـل ٔاخـذ ـسب بـل ٔاخـذ ـسب بـل ٔاخـذ ـسب بـل ٔاخـذ �هللا هللا هللا هللا 



 

 

�  

إالمارة وجعلها يف ٔابنائه ويف ٔاحفاده، فالناس تقـول نعـم إالمارة وجعلها يف ٔابنائه ويف ٔاحفاده، فالناس تقـول نعـم إالمارة وجعلها يف ٔابنائه ويف ٔاحفاده، فالناس تقـول نعـم إالمارة وجعلها يف ٔابنائه ويف ٔاحفاده، فالناس تقـول نعـم حصحصحصحص، ال يبحـث ٕان القـصة ، ال يبحـث ٕان القـصة ، ال يبحـث ٕان القـصة ، ال يبحـث ٕان القـصة 
اáي قالها كذب مبالاáي قالها كذب مبالاáي قالها كذب مبالاáي قالها كذب مبالغغغغ فيه، ٔاو يه صد فيه، ٔاو يه صد فيه، ٔاو يه صد فيه، ٔاو يه صدقققق فعًال، طيب هل اكن = تأويل، هل اكن  فعًال، طيب هل اكن = تأويل، هل اكن  فعًال، طيب هل اكن = تأويل، هل اكن  فعًال، طيب هل اكن = تأويل، هل اكن 

        . . . . ا شـيطا¯ قد ا شـيطا¯ قد ا شـيطا¯ قد ا شـيطا¯ قد رسقرسقرسقرسق اخلالفة وإالمارة اخلالفة وإالمارة اخلالفة وإالمارة اخلالفة وإالمارة، ٔاو املسأ� خال، ٔاو املسأ� خال، ٔاو املسأ� خال، ٔاو املسأ� خالصصصص ٔاصبح عدوا �ود ٔاصبح عدوا �ود ٔاصبح عدوا �ود ٔاصبح عدوا �ود؟؟؟؟= وÝة= وÝة= وÝة= وÝة

        .... ضد بين ٔامية ضد بين ٔامية ضد بين ٔامية ضد بين ٔامية اخلاط اخلاط اخلاط اخلاطئئئئةةةة اáي ساعد عىل قبول هذه الرواßت اáي ساعد عىل قبول هذه الرواßت اáي ساعد عىل قبول هذه الرواßت اáي ساعد عىل قبول هذه الرواßت

وساعد عىل قبول هـذه الـرواßت وساعد عىل قبول هـذه الـرواßت وساعد عىل قبول هـذه الـرواßت وساعد عىل قبول هـذه الـرواßت حمحمحمحمبـة املـسلمني بـة املـسلمني بـة املـسلمني بـة املـسلمني مجمجمجمجيًعـا الٓل بيـت رسـول هللا يًعـا الٓل بيـت رسـول هللا يًعـا الٓل بيـت رسـول هللا يًعـا الٓل بيـت رسـول هللا ((((----١١١١
هذا *ٕالضافة ٕاىل ٔان النفس البرشية تعطف دامئًا عىل من تهذا *ٕالضافة ٕاىل ٔان النفس البرشية تعطف دامئًا عىل من تهذا *ٕالضافة ٕاىل ٔان النفس البرشية تعطف دامئًا عىل من تهذا *ٕالضافة ٕاىل ٔان النفس البرشية تعطف دامئًا عىل من تزنزنزنزنل ل ل ل ....، وتعاطفهم معهم، وتعاطفهم معهم، وتعاطفهم معهم، وتعاطفهم معهم�

�، فتتناقل أاللسن املصيبة، و، فتتناقل أاللسن املصيبة، و، فتتناقل أاللسن املصيبة، و، فتتناقل أاللسن املصيبة، وتتتتزيد فهيا حـىت تـصبح حزينـة زيد فهيا حـىت تـصبح حزينـة زيد فهيا حـىت تـصبح حزينـة زيد فهيا حـىت تـصبح حزينـة به نكبة ٔاو به نكبة ٔاو به نكبة ٔاو به نكبة ٔاو حتحتحتحتل به ¯ز�ل به ¯ز�ل به ¯ز�ل به ¯ز
تديم لها القلوب، وتبيك معها العيون، وتسري معها أالفئدة، وٕاذا اكنت بعـض هـذه تديم لها القلوب، وتبيك معها العيون، وتسري معها أالفئدة، وٕاذا اكنت بعـض هـذه تديم لها القلوب، وتبيك معها العيون، وتسري معها أالفئدة، وٕاذا اكنت بعـض هـذه تديم لها القلوب، وتبيك معها العيون، وتسري معها أالفئدة، وٕاذا اكنت بعـض هـذه 
املصائب اليت حلت بآل البيت يه هكذا بل قد املصائب اليت حلت بآل البيت يه هكذا بل قد املصائب اليت حلت بآل البيت يه هكذا بل قد املصائب اليت حلت بآل البيت يه هكذا بل قد تتتتكون ٔاقكون ٔاقكون ٔاقكون ٔاقىسىسىسىس ؤاصعب مما صورت  ؤاصعب مما صورت  ؤاصعب مما صورت  ؤاصعب مما صورت 

من اجمن اجمن اجمن اجهتهتهتهتاد، اد، اد، اد، حىت االٓن، ولكن حىت االٓن، ولكن حىت االٓن، ولكن حىت االٓن، ولكن لكلكلكلك مصيبة البد لها من دراسة و مصيبة البد لها من دراسة و مصيبة البد لها من دراسة و مصيبة البد لها من دراسة وحتحتحتحتليل، وما وقع فهيا ليل، وما وقع فهيا ليل، وما وقع فهيا ليل، وما وقع فهيا 
وما حدث فهيا من مبالغات ؤاخطاء، والتفريق بني ٔاصـول تطبيـق مـهنوما حدث فهيا من مبالغات ؤاخطاء، والتفريق بني ٔاصـول تطبيـق مـهنوما حدث فهيا من مبالغات ؤاخطاء، والتفريق بني ٔاصـول تطبيـق مـهنوما حدث فهيا من مبالغات ؤاخطاء، والتفريق بني ٔاصـول تطبيـق مـهنجججج إالسـالم  إالسـالم  إالسـالم  إالسـالم 

        . . . . وبني العواطف السطحية واوبني العواطف السطحية واوبني العواطف السطحية واوبني العواطف السطحية واحملحملحملحملبة الباردةبة الباردةبة الباردةبة الباردة

 هذه الرواßت �ى الناس تأخر ٔاكرث بين ٔاميـة يف قبـول  هذه الرواßت �ى الناس تأخر ٔاكرث بين ٔاميـة يف قبـول  هذه الرواßت �ى الناس تأخر ٔاكرث بين ٔاميـة يف قبـول  هذه الرواßت �ى الناس تأخر ٔاكرث بين ٔاميـة يف قبـول مثلمثلمثلمثلوساعد عىل قبول وساعد عىل قبول وساعد عىل قبول وساعد عىل قبول ----٢٢٢٢
قريـًشا قريـًشا قريـًشا قريـًشا دعوة إالسالم حىت وقف ٔاكرثمه يف الصف املعادي متاما لدعوة إالسالم حىت وقف ٔاكرثمه يف الصف املعادي متاما لدعوة إالسالم حىت وقف ٔاكرثمه يف الصف املعادي متاما لدعوة إالسالم حىت وقف ٔاكرثمه يف الصف املعادي متاما ل����عـوة بـل قـادوا عـوة بـل قـادوا عـوة بـل قـادوا عـوة بـل قـادوا 

يعين مثًال ٔابو سفيان اáي هو وا� معاوية بن ٔايب سفيان ٔاسمل يف يعين مثًال ٔابو سفيان اáي هو وا� معاوية بن ٔايب سفيان ٔاسمل يف يعين مثًال ٔابو سفيان اáي هو وا� معاوية بن ٔايب سفيان ٔاسمل يف يعين مثًال ٔابو سفيان اáي هو وا� معاوية بن ٔايب سفيان ٔاسمل يف ) ) ) ) حلرب إالسالمحلرب إالسالمحلرب إالسالمحلرب إالسالم
 جهرية، يعين قبل وفاة الرسول بسـنتني ٔاو ٔاكرث، تأخر ٕ*سالمه، يعـين  جهرية، يعين قبل وفاة الرسول بسـنتني ٔاو ٔاكرث، تأخر ٕ*سالمه، يعـين  جهرية، يعين قبل وفاة الرسول بسـنتني ٔاو ٔاكرث، تأخر ٕ*سالمه، يعـين  جهرية، يعين قبل وفاة الرسول بسـنتني ٔاو ٔاكرث، تأخر ٕ*سالمه، يعـين ٨٨٨٨فتح مكة فتح مكة فتح مكة فتح مكة 

 سـنة الرسول يدعو ٕاليه وهذا يسمل بعـد عـرشين ســنة مـن  سـنة الرسول يدعو ٕاليه وهذا يسمل بعـد عـرشين ســنة مـن  سـنة الرسول يدعو ٕاليه وهذا يسمل بعـد عـرشين ســنة مـن  سـنة الرسول يدعو ٕاليه وهذا يسمل بعـد عـرشين ســنة مـن ٢٠٢٠٢٠٢٠ختختختختيل إالسالم = يل إالسالم = يل إالسالم = يل إالسالم = 
ٔايب سفيان فهو آمن، ؤاكرثمه ٔايـًضا ٔاسـامء ٔايب سفيان فهو آمن، ؤاكرثمه ٔايـًضا ٔاسـامء ٔايب سفيان فهو آمن، ؤاكرثمه ٔايـًضا ٔاسـامء ٔايب سفيان فهو آمن، ؤاكرثمه ٔايـًضا ٔاسـامء من دخل دار من دخل دار من دخل دار من دخل دار : : : : فتح مكة، الرسول يقولفتح مكة، الرسول يقولفتح مكة، الرسول يقولفتح مكة، الرسول يقول

        ....ٔاخرى تأخروا ٔايًضا يف إالسالمٔاخرى تأخروا ٔايًضا يف إالسالمٔاخرى تأخروا ٔايًضا يف إالسالمٔاخرى تأخروا ٔايًضا يف إالسالم

وساعد عىل قبول من هذه الرواßت �ى الناس تأخر ٔاكرث بين ٔامية يف قبـول وساعد عىل قبول من هذه الرواßت �ى الناس تأخر ٔاكرث بين ٔامية يف قبـول وساعد عىل قبول من هذه الرواßت �ى الناس تأخر ٔاكرث بين ٔامية يف قبـول وساعد عىل قبول من هذه الرواßت �ى الناس تأخر ٔاكرث بين ٔامية يف قبـول ((((----٣٣٣٣
دعوة إالسالم حىت وقف ٔاكرثمه يف الصف املعادي متاما لدعوة إالسالم حىت وقف ٔاكرثمه يف الصف املعادي متاما لدعوة إالسالم حىت وقف ٔاكرثمه يف الصف املعادي متاما لدعوة إالسالم حىت وقف ٔاكرثمه يف الصف املعادي متاما ل����عـوة بـل قـادوا قريـًشا عـوة بـل قـادوا قريـًشا عـوة بـل قـادوا قريـًشا عـوة بـل قـادوا قريـًشا 

تعــاىل يف تعــاىل يف تعــاىل يف تعــاىل يف ) ) ) )  ضــد املــسلمني ضــد املــسلمني ضــد املــسلمني ضــد املــسلمنيحلـرب إالســالم، وجيــشوا اجليــوحلـرب إالســالم، وجيــشوا اجليــوحلـرب إالســالم، وجيــشوا اجليــوحلـرب إالســالم، وجيــشوا اجليــوشششش، وحزبــوا أالحــزاب، وحزبــوا أالحــزاب، وحزبــوا أالحــزاب، وحزبــوا أالحــزاب
املقابل اáي هو عيل بن ٔايب طالب من ٔاول من ٔاسمل من الصبيان، من السابقني، املقابل اáي هو عيل بن ٔايب طالب من ٔاول من ٔاسمل من الصبيان، من السابقني، املقابل اáي هو عيل بن ٔايب طالب من ٔاول من ٔاسمل من الصبيان، من السابقني، املقابل اáي هو عيل بن ٔايب طالب من ٔاول من ٔاسمل من الصبيان، من السابقني، 
هذا من السابقني وهذا من املتأخرين يأيت *لقصة هكذا، هذا من السابقني وهذا من املتأخرين يأيت *لقصة هكذا، هذا من السابقني وهذا من املتأخرين يأيت *لقصة هكذا، هذا من السابقني وهذا من املتأخرين يأيت *لقصة هكذا، جيجيجيجيعل الرجـل العـايم عل الرجـل العـايم عل الرجـل العـايم عل الرجـل العـايم حصحصحصحص    



 

 

	  

        . . . . يبقى يبقى يبقى يبقى لكلكلكلك ما تقو= يف عيل حصيح و ما تقو= يف عيل حصيح و ما تقو= يف عيل حصيح و ما تقو= يف عيل حصيح ولكلكلكلك ما تقو= عن معاوية فهو حصيح ما تقو= عن معاوية فهو حصيح ما تقو= عن معاوية فهو حصيح ما تقو= عن معاوية فهو حصيح

ني، واكن عىل رٔاسهم ٔابو سفيان ني، واكن عىل رٔاسهم ٔابو سفيان ني، واكن عىل رٔاسهم ٔابو سفيان ني، واكن عىل رٔاسهم ٔابو سفيان خصخصخصخصر بن حرب اáي ر بن حرب اáي ر بن حرب اáي ر بن حرب اáي وحزبوا أالحزاب ضد املسلموحزبوا أالحزاب ضد املسلموحزبوا أالحزاب ضد املسلموحزبوا أالحزاب ضد املسلم((((
ٔابو سفيان ٔابو سفيان ٔابو سفيان ٔابو سفيان خصخصخصخصر بن حرب بن ٔامية، يعين لقب ر بن حرب بن ٔامية، يعين لقب ر بن حرب بن ٔامية، يعين لقب ر بن حرب بن ٔامية، يعين لقب ) ) ) ) تنتسب ٕاليه أالتنتسب ٕاليه أالتنتسب ٕاليه أالتنتسب ٕاليه أالرسرسرسرسة أالموية أالوىلة أالموية أالوىلة أالموية أالوىلة أالموية أالوىل

ٔامية جاء من هنا، ٔابو سفيان ٔامية جاء من هنا، ٔابو سفيان ٔامية جاء من هنا، ٔابو سفيان ٔامية جاء من هنا، ٔابو سفيان خصخصخصخصر بن حرب بن ٔامية، وزوجـة ٔابـو لهـب وامرٔاتـه ر بن حرب بن ٔامية، وزوجـة ٔابـو لهـب وامرٔاتـه ر بن حرب بن ٔامية، وزوجـة ٔابـو لهـب وامرٔاتـه ر بن حرب بن ٔامية، وزوجـة ٔابـو لهـب وامرٔاتـه 
        . . . . حام� احلطب ٔاخت ٔابو سفيانحام� احلطب ٔاخت ٔابو سفيانحام� احلطب ٔاخت ٔابو سفيانحام� احلطب ٔاخت ٔابو سفيان

ا ٔان (((( ا ٔان ً ا ٔان ً ٕاسالمه ٕإاسالمه ٕإاسالمه ٕإاسالمه ٕامنمنمنمنا اكن خوفًا من الـسـيف، ا اكن خوفًا من الـسـيف، ا اكن خوفًا من الـسـيف، ا اكن خوفًا من الـسـيف، وعندما ٔاسمل قبيل فتح مكة يبدو واوعندما ٔاسمل قبيل فتح مكة يبدو واوعندما ٔاسمل قبيل فتح مكة يبدو واوعندما ٔاسمل قبيل فتح مكة يبدو واحضحضحضًحضا ٔان ً
وأالزالم ال وأالزالم ال وأالزالم ال وأالزالم ال تتتتزال يف كنانته، ؤاعطى زال يف كنانته، ؤاعطى زال يف كنانته، ؤاعطى زال يف كنانته، ؤاعطى » » » » الطائفالطائفالطائفالطائف««««، و، و، و، و»»»»حننيحننيحننيحنني««««وسار مع املسلمني ٕاىل وسار مع املسلمني ٕاىل وسار مع املسلمني ٕاىل وسار مع املسلمني ٕاىل 

من الغنامن الغنامن الغنامن الغنامئمئمئمئ يومذاك ال يومذاك ال يومذاك ال يومذاك اليشيشيشيشء الكثري هـو ؤاوالده عـىل ٔاهنـم مـن املؤلفـة قلـوهبم، هـذه ء الكثري هـو ؤاوالده عـىل ٔاهنـم مـن املؤلفـة قلـوهبم، هـذه ء الكثري هـو ؤاوالده عـىل ٔاهنـم مـن املؤلفـة قلـوهبم، هـذه ء الكثري هـو ؤاوالده عـىل ٔاهنـم مـن املؤلفـة قلـوهبم، هـذه 
املواقف قد ٔانست الناس حسن ٕاسالمه بعد هذه الغزوة مبارشة وتولية رسول هللا املواقف قد ٔانست الناس حسن ٕاسالمه بعد هذه الغزوة مبارشة وتولية رسول هللا املواقف قد ٔانست الناس حسن ٕاسالمه بعد هذه الغزوة مبارشة وتولية رسول هللا املواقف قد ٔانست الناس حسن ٕاسالمه بعد هذه الغزوة مبارشة وتولية رسول هللا 

    ----عليه الصالة والـسالمعليه الصالة والـسالمعليه الصالة والـسالمعليه الصالة والـسالم----هو ٔاسمل متأخًرا حصيح، لكن الرسول هو ٔاسمل متأخًرا حصيح، لكن الرسول هو ٔاسمل متأخًرا حصيح، لكن الرسول هو ٔاسمل متأخًرا حصيح، لكن الرسول ) ) ) ) عىل عىل عىل عىل جنجنجنجنرانرانرانران =  =  =  = �
        ....واله واله واله واله جنجنجنجنران، ران، ران، ران، جنجنجنجنران يف جنوب السعوديةران يف جنوب السعوديةران يف جنوب السعوديةران يف جنوب السعودية

 وهو عنه راض، وٕارسال ٔايب بكر  وهو عنه راض، وٕارسال ٔايب بكر  وهو عنه راض، وٕارسال ٔايب بكر  وهو عنه راض، وٕارسال ٔايب بكر - - - - عليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالم----واله عىل واله عىل واله عىل واله عىل جنجنجنجنران، ووفاته ران، ووفاته ران، ووفاته ران، ووفاته ((((
ســيد¯ ٔابـو بكـر الـصديق يف ســيد¯ ٔابـو بكـر الـصديق يف ســيد¯ ٔابـو بكـر الـصديق يف ســيد¯ ٔابـو بكـر الـصديق يف ) ) ) )  = ٕاىل الـ = ٕاىل الـ = ٕاىل الـ = ٕاىل الـميميميمين ليكـون عـىل الـصدقاتن ليكـون عـىل الـصدقاتن ليكـون عـىل الـصدقاتن ليكـون عـىل الـصدقات�الصديق الصديق الصديق الصديق 

        . . . .  سفيان ٕاىل ال سفيان ٕاىل ال سفيان ٕاىل ال سفيان ٕاىل الميميميمين ليك ن ليك ن ليك ن ليك جيجيجيجيمع الصدقات الزاكةمع الصدقات الزاكةمع الصدقات الزاكةمع الصدقات الزاكةخالفته يرسل ٔا*خالفته يرسل ٔا*خالفته يرسل ٔا*خالفته يرسل ٔا*

وحسن صنيعه يف اجلهاد، ٕاذ سار مع اجليووحسن صنيعه يف اجلهاد، ٕاذ سار مع اجليووحسن صنيعه يف اجلهاد، ٕاذ سار مع اجليووحسن صنيعه يف اجلهاد، ٕاذ سار مع اجليوشششش ا ا ا ا%%%%اهدة ٕاىل الشام وهو شـيخ كبري اهدة ٕاىل الشام وهو شـيخ كبري اهدة ٕاىل الشام وهو شـيخ كبري اهدة ٕاىل الشام وهو شـيخ كبري ((((
ََ    ﴿﴿﴿﴿    معروف الكبري، معروف الكبري، معروف الكبري، معروف الكبري، ) ) ) ) قد قارب السـبعني من العمرقد قارب السـبعني من العمرقد قارب السـبعني من العمرقد قارب السـبعني من العمر ََ ع ع ع عََََـىلـىلـىلـَىلَ الالالَالَ ََ ٌٌ و و و َوَ جججٌجٌ ََ ـرـرـرـَرَ ََ ى حى حى حى َحَ َ َْ َْ ََ االÜمع االÜمع االÜمع االÜْمعَْ ََ ع ع ع عََََىلىلىلَىلَ سسسَسَ ْْ للللََََييييْْ

ججججٌٌٌٌ     ََ ـرـرـرـَرَ ََ ِِ ح ح ح َحَ يضيضيضيِضِ ِِ ََ امل امل امل املََََرررِرِ ََ ع ع ع عََََىلىلىلَىلَ الالالَالَ ََ ٌٌ و و و َوَ جججٌجٌ ََ رررَرَ ََ ِِ ح ح ح َحَ ججججِِ ََ رررَرَ ْْ ، كبـري يف الـسن يـسقط مـن ، كبـري يف الـسن يـسقط مـن ، كبـري يف الـسن يـسقط مـن ، كبـري يف الـسن يـسقط مـن     ]]]]٦١٦١٦١٦١: : : : النـورالنـورالنـورالنـور    [[[[    ﴾﴾﴾﴾    االÜعاالÜعاالÜعاالÜْعْ
        . . . . عليه اجلهاد، ال هو خرج وهو عنده سـبعني سـنةعليه اجلهاد، ال هو خرج وهو عنده سـبعني سـنةعليه اجلهاد، ال هو خرج وهو عنده سـبعني سـنةعليه اجلهاد، ال هو خرج وهو عنده سـبعني سـنة

        ....موقفه يف معركة الريموكموقفه يف معركة الريموكموقفه يف معركة الريموكموقفه يف معركة الريموك

وموقفه يف معركة الريموك وحثه ٔابناءه عىل اجلهاد والتضحية يف سـبيل هللا، واكن وموقفه يف معركة الريموك وحثه ٔابناءه عىل اجلهاد والتضحية يف سـبيل هللا، واكن وموقفه يف معركة الريموك وحثه ٔابناءه عىل اجلهاد والتضحية يف سـبيل هللا، واكن وموقفه يف معركة الريموك وحثه ٔابناءه عىل اجلهاد والتضحية يف سـبيل هللا، واكن ((((
ٔابو سفيان يف جيش ابنه يزيد اáي اكنت وÝته دمـشق فقـال البنـه القائـد قبيـل ٔابو سفيان يف جيش ابنه يزيد اáي اكنت وÝته دمـشق فقـال البنـه القائـد قبيـل ٔابو سفيان يف جيش ابنه يزيد اáي اكنت وÝته دمـشق فقـال البنـه القائـد قبيـل ٔابو سفيان يف جيش ابنه يزيد اáي اكنت وÝته دمـشق فقـال البنـه القائـد قبيـل 

 فيه يزيد بن معاوية بن ٔايب سفيان، وفيه يزيد بن  فيه يزيد بن معاوية بن ٔايب سفيان، وفيه يزيد بن  فيه يزيد بن معاوية بن ٔايب سفيان، وفيه يزيد بن  فيه يزيد بن معاوية بن ٔايب سفيان، وفيه يزيد بن انتبهانتبهانتبهانتبهيزيد بن ٔايب سفيان، يزيد بن ٔايب سفيان، يزيد بن ٔايب سفيان، يزيد بن ٔايب سفيان، ) ) ) ) عركةعركةعركةعركةاملاملاملامل
        ....ٔايب سفيان، يزيد ٔاخو معاوية ويزيد ابن معاوية، فيه اثنني يزيدٔايب سفيان، يزيد ٔاخو معاوية ويزيد ابن معاوية، فيه اثنني يزيدٔايب سفيان، يزيد ٔاخو معاوية ويزيد ابن معاوية، فيه اثنني يزيدٔايب سفيان، يزيد ٔاخو معاوية ويزيد ابن معاوية، فيه اثنني يزيد



 

 


  

ß بين عليك بتقوى هللا والـصرب ß بين عليك بتقوى هللا والـصرب ß بين عليك بتقوى هللا والـصرب ß بين عليك بتقوى هللا والـصرب : (: (: (: (فهو يقول لفهو يقول لفهو يقول لفهو يقول لزيزيزيزييد ابنه يزين بن ٔايب سفيان يقول =يد ابنه يزين بن ٔايب سفيان يقول =يد ابنه يزين بن ٔايب سفيان يقول =يد ابنه يزين بن ٔايب سفيان يقول =
    حمحمحمحمفوفا *لقتال، فكيف بك وبأشـباهك فوفا *لقتال، فكيف بك وبأشـباهك فوفا *لقتال، فكيف بك وبأشـباهك فوفا *لقتال، فكيف بك وبأشـباهك فٕانه ليس رجل هبذا الوادي من املسلمني ٕاالفٕانه ليس رجل هبذا الوادي من املسلمني ٕاالفٕانه ليس رجل هبذا الوادي من املسلمني ٕاالفٕانه ليس رجل هبذا الوادي من املسلمني ٕاال

اáين ولوا ٔامور املسلمني؟ ٔاولاáين ولوا ٔامور املسلمني؟ ٔاولاáين ولوا ٔامور املسلمني؟ ٔاولاáين ولوا ٔامور املسلمني؟ ٔاولئئئئك ٔاحق الناس *لصرب والنصيحة، فاتق هللا ß بين، ك ٔاحق الناس *لصرب والنصيحة، فاتق هللا ß بين، ك ٔاحق الناس *لصرب والنصيحة، فاتق هللا ß بين، ك ٔاحق الناس *لصرب والنصيحة، فاتق هللا ß بين، 
وال يكونن ٔاحد من ٔاحصابك بأروال يكونن ٔاحد من ٔاحصابك بأروال يكونن ٔاحد من ٔاحصابك بأروال يكونن ٔاحد من ٔاحصابك بأرغغغغـب يف أالجـر والـصرب يف احلـرب وال ٔاجـرٔا عـىل ـب يف أالجـر والـصرب يف احلـرب وال ٔاجـرٔا عـىل ـب يف أالجـر والـصرب يف احلـرب وال ٔاجـرٔا عـىل ـب يف أالجـر والـصرب يف احلـرب وال ٔاجـرٔا عـىل 

ن تقدم نفسك للشهادة يف سبيل ن تقدم نفسك للشهادة يف سبيل ن تقدم نفسك للشهادة يف سبيل ن تقدم نفسك للشهادة يف سبيل أ أ أ أ ٔاي ٔانت ٔاوىل *لصرب ؤاوىل ٔاي ٔانت ٔاوىل *لصرب ؤاوىل ٔاي ٔانت ٔاوىل *لصرب ؤاوىل ٔاي ٔانت ٔاوىل *لصرب ؤاوىل ) ) ) ) عدو إالسالم منكعدو إالسالم منكعدو إالسالم منكعدو إالسالم منك
            ....هللاهللاهللاهللا

        . . . . ٔاي يزيد بن ٔايب سفيانٔاي يزيد بن ٔايب سفيانٔاي يزيد بن ٔايب سفيانٔاي يزيد بن ٔايب سفيان) ) ) ) ----ٕان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللا----ٔافعل ٔافعل ٔافعل ٔافعل : : : : فقالفقالفقالفقال((((

        ....سفيان يوم الريموكسفيان يوم الريموكسفيان يوم الريموكسفيان يوم الريموك    دور ٔا*دور ٔا*دور ٔا*دور ٔا*

ß معرش املسلمني ß معرش املسلمني ß معرش املسلمني ß معرش املسلمني :  :  :  :  ووقف ٔابو سفيان يوم الريموك حيث املسلمني عىل القتال فقالووقف ٔابو سفيان يوم الريموك حيث املسلمني عىل القتال فقالووقف ٔابو سفيان يوم الريموك حيث املسلمني عىل القتال فقالووقف ٔابو سفيان يوم الريموك حيث املسلمني عىل القتال فقال((((
ٔانٔانٔانٔانمتمتمتمت العرب وقد ٔاصبح العرب وقد ٔاصبح العرب وقد ٔاصبح العرب وقد ٔاصبحمتمتمتمت يف دار العجم منقطعني عن أالهل ¯ئني عن ٔامري املـؤمنني  يف دار العجم منقطعني عن أالهل ¯ئني عن ٔامري املـؤمنني  يف دار العجم منقطعني عن أالهل ¯ئني عن ٔامري املـؤمنني  يف دار العجم منقطعني عن أالهل ¯ئني عن ٔامري املـؤمنني 

، فهـم ، فهـم ، فهـم ، فهـم �موك هذه اكنت يف عهد معـر بـن اخلطـاب موك هذه اكنت يف عهد معـر بـن اخلطـاب موك هذه اكنت يف عهد معـر بـن اخلطـاب موك هذه اكنت يف عهد معـر بـن اخلطـاب موقعة الري موقعة الري موقعة الري موقعة الري ) ) ) ) ؤاعداد املسلمنيؤاعداد املسلمنيؤاعداد املسلمنيؤاعداد املسلمني
        . . . . ، واخلالفة عامص، واخلالفة عامص، واخلالفة عامص، واخلالفة عامصهتهتهتهتا اكنت يف املدينةا اكنت يف املدينةا اكنت يف املدينةا اكنت يف املدينة يف الريموك يف الريموك يف الريموك يف الريموكيقاتلوا الروميقاتلوا الروميقاتلوا الروميقاتلوا الروم

        : : : : حفظحفظحفظحفظ

        . . . . املدينة،املدينة،املدينة،املدينة،عامصة اخلالفة عامصة اخلالفة عامصة اخلالفة عامصة اخلالفة يف اخللفاء الراشدين يف اخللفاء الراشدين يف اخللفاء الراشدين يف اخللفاء الراشدين ----۩۩۩۩

        . . . .  دمشق دمشق دمشق دمشقعامصة اخلالفةعامصة اخلالفةعامصة اخلالفةعامصة اخلالفة سـنة  سـنة  سـنة  سـنة ٩٢٩٢٩٢٩٢ا�و� أالموية ا�و� أالموية ا�و� أالموية ا�و� أالموية ----۩۩۩۩

        . . . . اداداداد بغد بغد بغد بغدعامصة اخلالفةعامصة اخلالفةعامصة اخلالفةعامصة اخلالفة سـنة  سـنة  سـنة  سـنة ٥٢٤٥٢٤٥٢٤٥٢٤ سقوطها،  سقوطها،  سقوطها،  سقوطها، ٦٥٦٦٥٦٦٥٦٦٥٦ا�و� العباسـية ا�و� العباسـية ا�و� العباسـية ا�و� العباسـية ----۩۩۩۩

        ....املدينة ودمشق وبغداد، هبذا الرتتيباملدينة ودمشق وبغداد، هبذا الرتتيباملدينة ودمشق وبغداد، هبذا الرتتيباملدينة ودمشق وبغداد، هبذا الرتتيب

وقـد ٔاصـبحوقـد ٔاصـبحوقـد ٔاصـبحوقـد ٔاصـبحمتمتمتمت يف دار العجـم منقطعـني عـن  يف دار العجـم منقطعـني عـن  يف دار العجـم منقطعـني عـن  يف دار العجـم منقطعـني عـن : (: (: (: (ن يقاتلوا الروم فيقول هلـمن يقاتلوا الروم فيقول هلـمن يقاتلوا الروم فيقول هلـمن يقاتلوا الروم فيقول هلـمووووفهم ذاهبفهم ذاهبفهم ذاهبفهم ذاهب
أالهل ¯ئني عن ٔامري املؤمنني ؤاعداد املسلمني، وقد وهللا ٔاصبحأالهل ¯ئني عن ٔامري املؤمنني ؤاعداد املسلمني، وقد وهللا ٔاصبحأالهل ¯ئني عن ٔامري املؤمنني ؤاعداد املسلمني، وقد وهللا ٔاصبحأالهل ¯ئني عن ٔامري املؤمنني ؤاعداد املسلمني، وقد وهللا ٔاصبحمتمتمتمت ٕ*زاء عدو كثري  ٕ*زاء عدو كثري  ٕ*زاء عدو كثري  ٕ*زاء عدو كثري 

 ال  ال  ال  ال عدده، شـديد علـيمك حنقـه، وقـد وعدده، شـديد علـيمك حنقـه، وقـد وعدده، شـديد علـيمك حنقـه، وقـد وعدده، شـديد علـيمك حنقـه، وقـد وتتتترمتـومه يف ٔانفـسهم وبـالدمه ونـساهئم، وهللارمتـومه يف ٔانفـسهم وبـالدمه ونـساهئم، وهللارمتـومه يف ٔانفـسهم وبـالدمه ونـساهئم، وهللارمتـومه يف ٔانفـسهم وبـالدمه ونـساهئم، وهللا
ينجيمك من هؤالء القوم، وال يبلينجيمك من هؤالء القوم، وال يبلينجيمك من هؤالء القوم، وال يبلينجيمك من هؤالء القوم، وال يبلغغغغ بمك رضوان هللا غًدا ٕاال بصد بمك رضوان هللا غًدا ٕاال بصد بمك رضوان هللا غًدا ٕاال بصد بمك رضوان هللا غًدا ٕاال بصدقققق اللقاء والـصرب يف  اللقاء والـصرب يف  اللقاء والـصرب يف  اللقاء والـصرب يف 
املواطن املكروهة، ٔاال وٕاهنا سـنة الزمة وٕان أالرض وراءمك، بينمك وبني ٔامري املؤمنني املواطن املكروهة، ٔاال وٕاهنا سـنة الزمة وٕان أالرض وراءمك، بينمك وبني ٔامري املؤمنني املواطن املكروهة، ٔاال وٕاهنا سـنة الزمة وٕان أالرض وراءمك، بينمك وبني ٔامري املؤمنني املواطن املكروهة، ٔاال وٕاهنا سـنة الزمة وٕان أالرض وراءمك، بينمك وبني ٔامري املؤمنني 
وجامعة املسلمني حصاري وبراري ليس ٔالحد فهيا معقل وال معدل ٕاال الصرب ورجاء وجامعة املسلمني حصاري وبراري ليس ٔالحد فهيا معقل وال معدل ٕاال الصرب ورجاء وجامعة املسلمني حصاري وبراري ليس ٔالحد فهيا معقل وال معدل ٕاال الصرب ورجاء وجامعة املسلمني حصاري وبراري ليس ٔالحد فهيا معقل وال معدل ٕاال الصرب ورجاء 



 

 

��  

مث مث مث مث . . . . ري معـول، فـامتنعوا بـسـيوفمك وتعـاونوا ولـتكن يه احلـصونري معـول، فـامتنعوا بـسـيوفمك وتعـاونوا ولـتكن يه احلـصونري معـول، فـامتنعوا بـسـيوفمك وتعـاونوا ولـتكن يه احلـصونري معـول، فـامتنعوا بـسـيوفمك وتعـاونوا ولـتكن يه احلـصونما وعد هللا فهو خما وعد هللا فهو خما وعد هللا فهو خما وعد هللا فهو خ
ß معرش ٔاهل إالسالم حرض ما ß معرش ٔاهل إالسالم حرض ما ß معرش ٔاهل إالسالم حرض ما ß معرش ٔاهل إالسالم حرض ما تتتترون رون رون رون : : : : ذهب ٕاىل النساء فوصاهن، مث عاد فنادىذهب ٕاىل النساء فوصاهن، مث عاد فنادىذهب ٕاىل النساء فوصاهن، مث عاد فنادىذهب ٕاىل النساء فوصاهن، مث عاد فنادى

        ....يستنفرمهيستنفرمهيستنفرمهيستنفرمه) ) ) ) فهذا رسول هللا واجلنة ٔاماممكفهذا رسول هللا واجلنة ٔاماممكفهذا رسول هللا واجلنة ٔاماممكفهذا رسول هللا واجلنة ٔاماممك

رمحـه رمحـه رمحـه رمحـه ----فهذا رسول هللا واجلنة ٔاماممك والشـيطان والنار خلفمك، مث سار ٕاىل موقعه فهذا رسول هللا واجلنة ٔاماممك والشـيطان والنار خلفمك، مث سار ٕاىل موقعه فهذا رسول هللا واجلنة ٔاماممك والشـيطان والنار خلفمك، مث سار ٕاىل موقعه فهذا رسول هللا واجلنة ٔاماممك والشـيطان والنار خلفمك، مث سار ٕاىل موقعه ((((
هللا هللا ٕانـمك دارة العـرب هللا هللا ٕانـمك دارة العـرب هللا هللا ٕانـمك دارة العـرب هللا هللا ٕانـمك دارة العـرب : : : :  سفيان يقف عىل  سفيان يقف عىل  سفيان يقف عىل  سفيان يقف عىل لكلكلكلك كردوس ويقـول كردوس ويقـول كردوس ويقـول كردوس ويقـولوجعل ٔابووجعل ٔابووجعل ٔابووجعل ٔابو.. .. .. .. ----هللاهللاهللاهللا

ؤانصار إالسالم، وٕاهنم دارة الروم ؤانصار الرشك، اللهم هذا يوم من ٔاßمك، اللهم ؤانصار إالسالم، وٕاهنم دارة الروم ؤانصار الرشك، اللهم هذا يوم من ٔاßمك، اللهم ؤانصار إالسالم، وٕاهنم دارة الروم ؤانصار الرشك، اللهم هذا يوم من ٔاßمك، اللهم ؤانصار إالسالم، وٕاهنم دارة الروم ؤانصار الرشك، اللهم هذا يوم من ٔاßمك، اللهم 
هـدٔات أالصـوات يـوم هـدٔات أالصـوات يـوم هـدٔات أالصـوات يـوم هـدٔات أالصـوات يـوم : : : : وقال سعيد بن املسيب عن ٔابيهوقال سعيد بن املسيب عن ٔابيهوقال سعيد بن املسيب عن ٔابيهوقال سعيد بن املسيب عن ٔابيه. . . . ٔانزل نرصك عىل عبادكٔانزل نرصك عىل عبادكٔانزل نرصك عىل عبادكٔانزل نرصك عىل عبادك

اقرتب، الثبات الثبـات اقرتب، الثبات الثبـات اقرتب، الثبات الثبـات اقرتب، الثبات الثبـات ß نرص هللا ß نرص هللا ß نرص هللا ß نرص هللا : : : : الريموك فسمعنا صو� ياكد ميالريموك فسمعنا صو� ياكد ميالريموك فسمعنا صو� ياكد ميالريموك فسمعنا صو� ياكد ميالالالٔال العسكر يقولٔ العسكر يقولٔ العسكر يقولٔ العسكر يقول
تواضـع، تواضـع، تواضـع، تواضـع، ) ) ) ) فنظر¯ فٕاذا هو ٔابو سفيان فنظر¯ فٕاذا هو ٔابو سفيان فنظر¯ فٕاذا هو ٔابو سفيان فنظر¯ فٕاذا هو ٔابو سفيان حتحتحتحتت راية ابنه يزيـدت راية ابنه يزيـدت راية ابنه يزيـدت راية ابنه يزيـد: : : : ß معرش املسلمني، قالß معرش املسلمني، قالß معرش املسلمني، قالß معرش املسلمني، قال

        ....جندي جندي جندي جندي حتحتحتحتت القائد، من القائد هذا؟ ابنهت القائد، من القائد هذا؟ ابنهت القائد، من القائد هذا؟ ابنهت القائد، من القائد هذا؟ ابنه

ٔ�نه اكن عنده عني ال ٔ�نه اكن عنده عني ال ٔ�نه اكن عنده عني ال ٔ�نه اكن عنده عني ال )  )  )  )  وانترص املسلمون يف الريموك، وفقد ٔابو سفيان عينه الثانيةوانترص املسلمون يف الريموك، وفقد ٔابو سفيان عينه الثانيةوانترص املسلمون يف الريموك، وفقد ٔابو سفيان عينه الثانيةوانترص املسلمون يف الريموك، وفقد ٔابو سفيان عينه الثانية((((
        ....ى هبا، العني الثانية ٔاصيب فهياى هبا، العني الثانية ٔاصيب فهياى هبا، العني الثانية ٔاصيب فهياى هبا، العني الثانية ٔاصيب فهياير ير ير ير 

        ....�م خا� بن الوليدم خا� بن الوليدم خا� بن الوليدم خا� بن الوليدتأخر ٕاسالتأخر ٕاسالتأخر ٕاسالتأخر ٕاسال

واكن قد فقد أالوىل يوم حصار الطائف، وعاواكن قد فقد أالوىل يوم حصار الطائف، وعاواكن قد فقد أالوىل يوم حصار الطائف، وعاواكن قد فقد أالوىل يوم حصار الطائف، وعاشششش بذ½ بعد الريموك كفيفا، منقطًعا  بذ½ بعد الريموك كفيفا، منقطًعا  بذ½ بعد الريموك كفيفا، منقطًعا  بذ½ بعد الريموك كفيفا، منقطًعا ((((
ؤ�ن الناس قـد نـسوا ٔامثـا= ؤ�ن الناس قـد نـسوا ٔامثـا= ؤ�ن الناس قـد نـسوا ٔامثـا= ؤ�ن الناس قـد نـسوا ٔامثـا= . . . . للعبادة، للعبادة، للعبادة، للعبادة، خيىشخيىشخيىشخيىش ما سـبق منه ٔان صد عن سبيل هللا ما سـبق منه ٔان صد عن سبيل هللا ما سـبق منه ٔان صد عن سبيل هللا ما سـبق منه ٔان صد عن سبيل هللا

اáين اكنوا هلم املواقف نفسها قبل ٕاسالÞم بل مهنا ما هـو هـو ٔاشـد، مث ٔاسـلموا، اáين اكنوا هلم املواقف نفسها قبل ٕاسالÞم بل مهنا ما هـو هـو ٔاشـد، مث ٔاسـلموا، اáين اكنوا هلم املواقف نفسها قبل ٕاسالÞم بل مهنا ما هـو هـو ٔاشـد، مث ٔاسـلموا، اáين اكنوا هلم املواقف نفسها قبل ٕاسالÞم بل مهنا ما هـو هـو ٔاشـد، مث ٔاسـلموا، 
اكنوا قدوة حسـنة للمسلمني مل تطاهلم أاللسن باكنوا قدوة حسـنة للمسلمني مل تطاهلم أاللسن باكنوا قدوة حسـنة للمسلمني مل تطاهلم أاللسن باكنوا قدوة حسـنة للمسلمني مل تطاهلم أاللسن بيشيشيشيشء ٔامثال خـا� ء ٔامثال خـا� ء ٔامثال خـا� ء ٔامثال خـا� ؤابلوا فأحسـنوا، و ؤابلوا فأحسـنوا، و ؤابلوا فأحسـنوا، و ؤابلوا فأحسـنوا، و 

 املسلمني يف  املسلمني يف  املسلمني يف  املسلمني يف لكلكلكلك ميدان، ووقف ضد رسـول هللا يف  ميدان، ووقف ضد رسـول هللا يف  ميدان، ووقف ضد رسـول هللا يف  ميدان، ووقف ضد رسـول هللا يف لكلكلكلك    تلتلتلتل اáي قا اáي قا اáي قا اáي قا�بن الوليد بن الوليد بن الوليد بن الوليد 
موقف، و¯ل من املسلمني يف ٔاحد ورموقف، و¯ل من املسلمني يف ٔاحد ورموقف، و¯ل من املسلمني يف ٔاحد ورموقف، و¯ل من املسلمني يف ٔاحد ورمبمبمبمبـا اكن الـسبب الـرئيس فـ] حـل هبـم يـوم ـا اكن الـسبب الـرئيس فـ] حـل هبـم يـوم ـا اكن الـسبب الـرئيس فـ] حـل هبـم يـوم ـا اكن الـسبب الـرئيس فـ] حـل هبـم يـوم 

ل يعين ٔاسـمل ل يعين ٔاسـمل ل يعين ٔاسـمل ل يعين ٔاسـمل ٔايضا من دون حياة خا� بن الوليد سـيف هللا املسلو ٔايضا من دون حياة خا� بن الوليد سـيف هللا املسلو ٔايضا من دون حياة خا� بن الوليد سـيف هللا املسلو ٔايضا من دون حياة خا� بن الوليد سـيف هللا املسلو ) ) ) ) ذاك، مث ٔاسملذاك، مث ٔاسملذاك، مث ٔاسملذاك، مث ٔاسمل
 جهرية يعين قبـل وفـاة الرسـول بأربعـة ســنوات ٔاو ثـالث ســنوات  جهرية يعين قبـل وفـاة الرسـول بأربعـة ســنوات ٔاو ثـالث ســنوات  جهرية يعين قبـل وفـاة الرسـول بأربعـة ســنوات ٔاو ثـالث ســنوات  جهرية يعين قبـل وفـاة الرسـول بأربعـة ســنوات ٔاو ثـالث ســنوات ٧٧٧٧متأخر سـنة متأخر سـنة متأخر سـنة متأخر سـنة 

 خا� سـيف من سـيوف  خا� سـيف من سـيوف  خا� سـيف من سـيوف  خا� سـيف من سـيوف �ونصف، يف الثالث سـنوات يبيل بالء حسـنًا، يقول ونصف، يف الثالث سـنوات يبيل بالء حسـنًا، يقول ونصف، يف الثالث سـنوات يبيل بالء حسـنًا، يقول ونصف، يف الثالث سـنوات يبيل بالء حسـنًا، يقول 
ýب ما قبýب ما قبýب ما قبýهللا عىل املرشكني، فانظر ٕاذا حسن ٕاسالم املرء إالسالم جيجيجيجيب ما قب ýهللا عىل املرشكني، فانظر ٕاذا حسن ٕاسالم املرء إالسالم هللا س ýهللا عىل املرشكني، فانظر ٕاذا حسن ٕاسالم املرء إالسالم هللا س ýهللا عىل املرشكني، فانظر ٕاذا حسن ٕاسالم املرء إالسالم هللا س ýهللا س . . . .        
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        ....� للرسول للرسول للرسول للرسولما قا= خا� بن الوليد عن ٕاسالمه وبيعتهما قا= خا� بن الوليد عن ٕاسالمه وبيعتهما قا= خا� بن الوليد عن ٕاسالمه وبيعتهما قا= خا� بن الوليد عن ٕاسالمه وبيعته

، ، ، ، �و*يعـت رسـول هللا و*يعـت رسـول هللا و*يعـت رسـول هللا و*يعـت رسـول هللا : : : : � عن ٕاسـالمه وبيعتـه لرسـول هللا  عن ٕاسـالمه وبيعتـه لرسـول هللا  عن ٕاسـالمه وبيعتـه لرسـول هللا  عن ٕاسـالمه وبيعتـه لرسـول هللا �ويقول هو ويقول هو ويقول هو ويقول هو ((((
خـا� بـن الوليـد خـا� بـن الوليـد خـا� بـن الوليـد خـا� بـن الوليـد ) ) ) ) اسـتغفر يل اسـتغفر يل اسـتغفر يل اسـتغفر يل لكلكلكلك ما ٔاوضعت فيه من صد عـن سـبيل هللا ما ٔاوضعت فيه من صد عـن سـبيل هللا ما ٔاوضعت فيه من صد عـن سـبيل هللا ما ٔاوضعت فيه من صد عـن سـبيل هللا: : : : وقلتوقلتوقلتوقلت

 اسـتغفر يل  اسـتغفر يل  اسـتغفر يل  اسـتغفر يل لكلكلكلك ما ٔاوضعت فيـه مـن صـد عـن  ما ٔاوضعت فيـه مـن صـد عـن  ما ٔاوضعت فيـه مـن صـد عـن  ما ٔاوضعت فيـه مـن صـد عـن ----عليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالم----يقول للنيب يقول للنيب يقول للنيب يقول للنيب 
    ﴿﴿﴿﴿: : : : قد ذكر يف سورة التوبةقد ذكر يف سورة التوبةقد ذكر يف سورة التوبةقد ذكر يف سورة التوبةسبيل هللا، ٔاوضع هذا الفعل، املصدر إاليضاسبيل هللا، ٔاوضع هذا الفعل، املصدر إاليضاسبيل هللا، ٔاوضع هذا الفعل، املصدر إاليضاسبيل هللا، ٔاوضع هذا الفعل، املصدر إاليضاعععع، وهذا ، وهذا ، وهذا ، وهذا 

اللاللاللاللََََمكُمكُمكُُمكْْْْ     ِِ ُعوا خُعوا خُعوا خُعوا ِخِ ََ ضضضَضَ ْْ الÜوالÜوالÜوالÜْوْ ََ اًال واًال واًال واًال َوَ ََ ببببََ ََ 44 خ خ خ َخَ الالالال44
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ْْ ا ا ا ا اُدوُمكاُدوُمكاُدوُمكاُدوُمكْْ ََ ا زا زا زا َزَ 44 يُمك ميُمك ميُمك ميُمك م44 ِِ ُجوا فُجوا فُجوا فُجوا ِفِ ََ رررَرَ ََ ْْ خ خ خ َخَ ، ٔاوضعوا ٔاي ، ٔاوضعوا ٔاي ، ٔاوضعوا ٔاي ، ٔاوضعوا ٔاي ]]]]٤٧٤٧٤٧٤٧: : : : التوبةالتوبةالتوبةالتوبة[[[[    ﴾﴾﴾﴾    للللََََوووْوْ
        . . . . اسـتغفر يل اسـتغفر يل اسـتغفر يل اسـتغفر يل لكلكلكلك ما ٔا ما ٔا ما ٔا ما ٔارسرسرسرسعت فيه من صد عن سبيل هللاعت فيه من صد عن سبيل هللاعت فيه من صد عن سبيل هللاعت فيه من صد عن سبيل هللا: : : : ٔاأٔأارسرسرسرسعوا، يعين ٔ�نه يقولعوا، يعين ٔ�نه يقولعوا، يعين ٔ�نه يقولعوا، يعين ٔ�نه يقول

 إالسالم  إالسالم  إالسالم  إالسالم جيجيجيجيب ب ب ب ٕانٕانٕانٕان« « « « :  :  :  :  اسـتغفر يل اسـتغفر يل اسـتغفر يل اسـتغفر يل لكلكلكلك ما ٔاوضعت فيه من صد عن سبيل هللا، فقال ما ٔاوضعت فيه من صد عن سبيل هللا، فقال ما ٔاوضعت فيه من صد عن سبيل هللا، فقال ما ٔاوضعت فيه من صد عن سبيل هللا، فقال((((
ýما اكن قبýما اكن قبýما اكن قبýرسول هللا عىل ذ½، قال: : : : ، قلت، قلت، قلت، قلت»»»»ما اكن قب ßرسول هللا عىل ذ½، قال ßرسول هللا عىل ذ½، قال ßرسول هللا عىل ذ½، قال ß : : : :»»»»    اللهم االلهم االلهم االلهم اغغغغفر خلا� بن الوليد فر خلا� بن الوليد فر خلا� بن الوليد فر خلا� بن الوليد لكلكلكلك

Íما ٔاوضع فيه من صد عن سبيÍما ٔاوضع فيه من صد عن سبيÍما ٔاوضع فيه من صد عن سبيÍهذا يف طبقات ابن سعد هذا يف طبقات ابن سعد هذا يف طبقات ابن سعد هذا يف طبقات ابن سعد))))»»»»ما ٔاوضع فيه من صد عن سبي  . . . .        

معـرو بـن معـرو بـن معـرو بـن معـرو بـن ) ) ) ) وهذا ينطبق عىل خا� بن الوليد كـام ينطبـق عـىل معـرو بـن العـاوهذا ينطبق عىل خا� بن الوليد كـام ينطبـق عـىل معـرو بـن العـاوهذا ينطبق عىل خا� بن الوليد كـام ينطبـق عـىل معـرو بـن العـاوهذا ينطبق عىل خا� بن الوليد كـام ينطبـق عـىل معـرو بـن العـاصصصص((((
        . . . . العاالعاالعاالعاصصصص ٔايًضا مثل خا� بن الوليد ٔاسمل متأخًرا ٔايًضا مثل خا� بن الوليد ٔاسمل متأخًرا ٔايًضا مثل خا� بن الوليد ٔاسمل متأخًرا ٔايًضا مثل خا� بن الوليد ٔاسمل متأخًرا

ؤايب ســفيان، وســهيل بــن معــرو، وعكرمــة بــن ٔايب Ýــل، وزهــري بــن ٔايب ٔاميــة ؤايب ســفيان، وســهيل بــن معــرو، وعكرمــة بــن ٔايب Ýــل، وزهــري بــن ٔايب ٔاميــة ؤايب ســفيان، وســهيل بــن معــرو، وعكرمــة بــن ٔايب Ýــل، وزهــري بــن ٔايب ٔاميــة ؤايب ســفيان، وســهيل بــن معــرو، وعكرمــة بــن ٔايب Ýــل، وزهــري بــن ٔايب ٔاميــة ((((
        . . . . اااا6666زويم، وصفوان بن ٔامية بن خلف امجلحي وغريمهزويم، وصفوان بن ٔامية بن خلف امجلحي وغريمهزويم، وصفوان بن ٔامية بن خلف امجلحي وغريمهزويم، وصفوان بن ٔامية بن خلف امجلحي وغريمه

وساعد عىل قبول هذه الرواßت ٔايًضا موقف مروان بـن احلـمك مؤسـس أالوساعد عىل قبول هذه الرواßت ٔايًضا موقف مروان بـن احلـمك مؤسـس أالوساعد عىل قبول هذه الرواßت ٔايًضا موقف مروان بـن احلـمك مؤسـس أالوساعد عىل قبول هذه الرواßت ٔايًضا موقف مروان بـن احلـمك مؤسـس أالرسرسرسرسة ة ة ة ----٣٣٣٣
    أالموية الثانية اáي برز أالموية الثانية اáي برز أالموية الثانية اáي برز أالموية الثانية اáي برز جفجفجفجفأة ومل يعرف من قبل ٕاذ اكن معره أة ومل يعرف من قبل ٕاذ اكن معره أة ومل يعرف من قبل ٕاذ اكن معره أة ومل يعرف من قبل ٕاذ اكن معره مثمثمثمثاين ســنوات عنـدمااين ســنوات عنـدمااين ســنوات عنـدمااين ســنوات عنـدما

 مروان بـن احلـمك بـن ٔايب العـا مروان بـن احلـمك بـن ٔايب العـا مروان بـن احلـمك بـن ٔايب العـا مروان بـن احلـمك بـن ٔايب العـاصصصص بـن ٔاميـة، يعـين ملـا تقـول  بـن ٔاميـة، يعـين ملـا تقـول  بـن ٔاميـة، يعـين ملـا تقـول  بـن ٔاميـة، يعـين ملـا تقـول ))))�تويف رسول هللا تويف رسول هللا تويف رسول هللا تويف رسول هللا 
مروان بن احلمك ما يه عالقته يف النسب مروان بن احلمك ما يه عالقته يف النسب مروان بن احلمك ما يه عالقته يف النسب مروان بن احلمك ما يه عالقته يف النسب مبمبمبمبعاوية؟ ٔالن من ٔاول ما مروان بن احلمك عاوية؟ ٔالن من ٔاول ما مروان بن احلمك عاوية؟ ٔالن من ٔاول ما مروان بن احلمك عاوية؟ ٔالن من ٔاول ما مروان بن احلمك 
ٔابنائه ٔابنائه ٔابنائه ٔابنائه لكلكلكلكهم مسكوا جتد بعده فيه الوليد بن عبد املÍ بن مـروان بـن احلـمك، يبقـى هم مسكوا جتد بعده فيه الوليد بن عبد املÍ بن مـروان بـن احلـمك، يبقـى هم مسكوا جتد بعده فيه الوليد بن عبد املÍ بن مـروان بـن احلـمك، يبقـى هم مسكوا جتد بعده فيه الوليد بن عبد املÍ بن مـروان بـن احلـمك، يبقـى 

، وبعده سل]ن، وبعده هشام، ، وبعده سل]ن، وبعده هشام، ، وبعده سل]ن، وبعده هشام، ، وبعده سل]ن، وبعده هشام، توىلتوىلتوىلتوىليد ابنه يد ابنه يد ابنه يد ابنه عبد املÍ اáي هو ابن مروان هذا الول عبد املÍ اáي هو ابن مروان هذا الول عبد املÍ اáي هو ابن مروان هذا الول عبد املÍ اáي هو ابن مروان هذا الول 
مث يزيد، ٔاو يزيد مث هشام، معر بن عبد العزيز وحده هذا ابن معهم، معر بن عبد مث يزيد، ٔاو يزيد مث هشام، معر بن عبد العزيز وحده هذا ابن معهم، معر بن عبد مث يزيد، ٔاو يزيد مث هشام، معر بن عبد العزيز وحده هذا ابن معهم، معر بن عبد مث يزيد، ٔاو يزيد مث هشام، معر بن عبد العزيز وحده هذا ابن معهم، معر بن عبد 
العزيز بن مروان بن احلمك، مرون بن احلمك خلف و�ين، عبد املÍ وعبد العزيز، العزيز بن مروان بن احلمك، مرون بن احلمك خلف و�ين، عبد املÍ وعبد العزيز، العزيز بن مروان بن احلمك، مرون بن احلمك خلف و�ين، عبد املÍ وعبد العزيز، العزيز بن مروان بن احلمك، مرون بن احلمك خلف و�ين، عبد املÍ وعبد العزيز، 
�    عبد العزيز مسك معر فقط، معر فقط اáي مسك من ٔابناء عبد العزيـز يف دو�عبد العزيز مسك معر فقط، معر فقط اáي مسك من ٔابناء عبد العزيـز يف دو�عبد العزيز مسك معر فقط، معر فقط اáي مسك من ٔابناء عبد العزيـز يف دو�عبد العزيز مسك معر فقط، معر فقط اáي مسك من ٔابناء عبد العزيـز يف دو
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بين ٔامية، ٕابين ٔامية، ٕابين ٔامية، ٕابين ٔامية، ٕامنمنمنمنا ا ا ا لكلكلكلكه ٔاوالد عبد املÍ ؤاحفاده، ه ٔاوالد عبد املÍ ؤاحفاده، ه ٔاوالد عبد املÍ ؤاحفاده، ه ٔاوالد عبد املÍ ؤاحفاده، مفمفمفمفسك من ٔابناء عبد املÍ ٔاربعة وراء سك من ٔابناء عبد املÍ ٔاربعة وراء سك من ٔابناء عبد املÍ ٔاربعة وراء سك من ٔابناء عبد املÍ ٔاربعة وراء 
الوليد، سل]ن، يزيد، هشام، بعد هشام مسك أالحفاد، فالوليد، سل]ن، يزيد، هشام، بعد هشام مسك أالحفاد، فالوليد، سل]ن، يزيد، هشام، بعد هشام مسك أالحفاد، فالوليد، سل]ن، يزيد، هشام، بعد هشام مسك أالحفاد، فرنرنرنرنيد ٔان نقول ٕان يد ٔان نقول ٕان يد ٔان نقول ٕان يد ٔان نقول ٕان : : : : ضضضضبعبعبعبع

مروان بن احلمك هذا امسه مروان بن احلمك بن ٔايب العامروان بن احلمك هذا امسه مروان بن احلمك بن ٔايب العامروان بن احلمك هذا امسه مروان بن احلمك بن ٔايب العامروان بن احلمك هذا امسه مروان بن احلمك بن ٔايب العاصصصص بن ٔامية، حنن نقول امسه  بن ٔامية، حنن نقول امسه  بن ٔامية، حنن نقول امسه  بن ٔامية، حنن نقول امسه 
 ٔ�ن ٔابو سـفيان  ٔ�ن ٔابو سـفيان  ٔ�ن ٔابو سـفيان  ٔ�ن ٔابو سـفيان معمعمعمع مـروان بـن احلـمك ٔاو ٔاوالد  مـروان بـن احلـمك ٔاو ٔاوالد  مـروان بـن احلـمك ٔاو ٔاوالد  مـروان بـن احلـمك ٔاو ٔاوالد ٔابو سفيان ٔابو سفيان ٔابو سفيان ٔابو سفيان خصخصخصخصر بن حرب بن ٔامية،ر بن حرب بن ٔامية،ر بن حرب بن ٔامية،ر بن حرب بن ٔامية،

        . . . . معمعمعمع

 تويف اكن مروان بن احلمك هـذا اكن عنـده  تويف اكن مروان بن احلمك هـذا اكن عنـده  تويف اكن مروان بن احلمك هـذا اكن عنـده  تويف اكن مروان بن احلمك هـذا اكن عنـده ----عليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالم----هذا ملا الرسول هذا ملا الرسول هذا ملا الرسول هذا ملا الرسول 
مثمثمثمثاين سـنوات، واين سـنوات، واين سـنوات، واين سـنوات، وظظظظهر يف ٔاواخر ٔاßم ع»ن بن عفان يشرتك يف بعض القضاß املهمة هر يف ٔاواخر ٔاßم ع»ن بن عفان يشرتك يف بعض القضاß املهمة هر يف ٔاواخر ٔاßم ع»ن بن عفان يشرتك يف بعض القضاß املهمة هر يف ٔاواخر ٔاßم ع»ن بن عفان يشرتك يف بعض القضاß املهمة 

ان يف االٓخر بن ٔامية ان يف االٓخر بن ٔامية ان يف االٓخر بن ٔامية ان يف االٓخر بن ٔامية واخلليفة يثق به ويوليه الكثري من املهام، حنن قلنا ع»ن بن عفواخلليفة يثق به ويوليه الكثري من املهام، حنن قلنا ع»ن بن عفواخلليفة يثق به ويوليه الكثري من املهام، حنن قلنا ع»ن بن عفواخلليفة يثق به ويوليه الكثري من املهام، حنن قلنا ع»ن بن عف
        ....ٔايًضأايًضأايًضأايًضا

 دفا دفا دفا دفاعععع املسـمتيت، واشرتك  املسـمتيت، واشرتك  املسـمتيت، واشرتك  املسـمتيت، واشرتك �وذ½ عىل زوذ½ عىل زوذ½ عىل زوذ½ عىل زمعمعمعمع املؤرخني، ودافع عن اخلليفة ع»ن  املؤرخني، ودافع عن اخلليفة ع»ن  املؤرخني، ودافع عن اخلليفة ع»ن  املؤرخني، ودافع عن اخلليفة ع»ن ((((
        . . . . يف معركة امجلل، وقاتل حىت ٔايف معركة امجلل، وقاتل حىت ٔايف معركة امجلل، وقاتل حىت ٔايف معركة امجلل، وقاتل حىت ٔا<<<<نته اجلرانته اجلرانته اجلرانته اجلراحححح، ؤادخل ٕاىل ٔاحد بيوت النساء ليداوى، ؤادخل ٕاىل ٔاحد بيوت النساء ليداوى، ؤادخل ٕاىل ٔاحد بيوت النساء ليداوى، ؤادخل ٕاىل ٔاحد بيوت النساء ليداوى

 يبقـى هـو  يبقـى هـو  يبقـى هـو  يبقـى هـو ))))�وساعد عىل قبول هذه الرواßت الصورة املرشقة لـسـيد¯ عـيل وساعد عىل قبول هذه الرواßت الصورة املرشقة لـسـيد¯ عـيل وساعد عىل قبول هذه الرواßت الصورة املرشقة لـسـيد¯ عـيل وساعد عىل قبول هذه الرواßت الصورة املرشقة لـسـيد¯ عـيل ----٤٤٤٤
Ýة يذكر تأخر ٕاسالم ٔابناء بين ٔامية، Ýة يذكر تأخر ٕاسالم ٔابناء بين ٔامية، Ýة يذكر تأخر ٕاسالم ٔابناء بين ٔامية، Ýة يذكر تأخر ٕاسالم ٔابناء بين ٔامية، :  :  :  :  يه �و� بين ٔامية من Ýتنييه �و� بين ٔامية من Ýتنييه �و� بين ٔامية من Ýتنييه �و� بين ٔامية من Ýتنئ�نه يقول التشو ٔ�نه يقول التشو ٔ�نه يقول التشو ٔ�نه يقول التشو 

ــاة الرســول  ــاء حي ــم وضــع يف ا�و� إالســالمية ٔاثن ــاة الرســول وٕان مل يكــن هل ــاء حي ــم وضــع يف ا�و� إالســالمية ٔاثن ــاة الرســول وٕان مل يكــن هل ــاء حي ــم وضــع يف ا�و� إالســالمية ٔاثن ــاة الرســول وٕان مل يكــن هل ــاء حي ــم وضــع يف ا�و� إالســالمية ٔاثن ــصالة ----وٕان مل يكــن هل ــه ال ــصالة علي ــه ال ــصالة علي ــه ال ــصالة علي ــه ال علي
        ::::، ويف اجلهة أالخرى، ويف اجلهة أالخرى، ويف اجلهة أالخرى، ويف اجلهة أالخرى----والسالموالسالموالسالموالسالم

            ....    خبخبخبخبفوت فوت فوت فوت جنجنجنجنمه منذ بداية اخلالفة ووفاة الرسولمه منذ بداية اخلالفة ووفاة الرسولمه منذ بداية اخلالفة ووفاة الرسولمه منذ بداية اخلالفة ووفاة الرسول�ما ٔاشـيع عن سـيد¯ عىلما ٔاشـيع عن سـيد¯ عىلما ٔاشـيع عن سـيد¯ عىلما ٔاشـيع عن سـيد¯ عىل

    كككك منذ نعومة ٔا منذ نعومة ٔا منذ نعومة ٔا منذ نعومة ٔاظظظظفاره وهو يف بدء ا�عوة واملعـار فاره وهو يف بدء ا�عوة واملعـار فاره وهو يف بدء ا�عوة واملعـار فاره وهو يف بدء ا�عوة واملعـار �الصورة املرشقة لسـيد¯ عيل الصورة املرشقة لسـيد¯ عيل الصورة املرشقة لسـيد¯ عيل الصورة املرشقة لسـيد¯ عيل ((((
 ضد املرشكني والهيـود يف بـدر، ؤاحـد، واخلنـد ضد املرشكني والهيـود يف بـدر، ؤاحـد، واخلنـد ضد املرشكني والهيـود يف بـدر، ؤاحـد، واخلنـد ضد املرشكني والهيـود يف بـدر، ؤاحـد، واخلنـدقققق، ، ، ، �اليت خاضها مع رسول هللا اليت خاضها مع رسول هللا اليت خاضها مع رسول هللا اليت خاضها مع رسول هللا 

وخيرب، وحنـني، فتعلقـت بـه النفـوس وهـو ٔاهـل á½، فقـد اكن بطـل املـشاهد وخيرب، وحنـني، فتعلقـت بـه النفـوس وهـو ٔاهـل á½، فقـد اكن بطـل املـشاهد وخيرب، وحنـني، فتعلقـت بـه النفـوس وهـو ٔاهـل á½، فقـد اكن بطـل املـشاهد وخيرب، وحنـني، فتعلقـت بـه النفـوس وهـو ٔاهـل á½، فقـد اكن بطـل املـشاهد 
 بدٔا  بدٔا  بدٔا  بدٔا خيخيخيخيبو بو بو بو جنجنجنجنمـه مـه مـه مـه �ورجل احلروب، ومنذ بداية اخلالفة الراشدة ووفاة رسول هللا ورجل احلروب، ومنذ بداية اخلالفة الراشدة ووفاة رسول هللا ورجل احلروب، ومنذ بداية اخلالفة الراشدة ووفاة رسول هللا ورجل احلروب، ومنذ بداية اخلالفة الراشدة ووفاة رسول هللا 

 صوته بعد ٔان ملع وتألق كثًريا، وهذا اختفـاء  صوته بعد ٔان ملع وتألق كثًريا، وهذا اختفـاء  صوته بعد ٔان ملع وتألق كثًريا، وهذا اختفـاء  صوته بعد ٔان ملع وتألق كثًريا، وهذا اختفـاء ظظظظـاهري ال حقيقـي وذ½ ٔالن ـاهري ال حقيقـي وذ½ ٔالن ـاهري ال حقيقـي وذ½ ٔالن ـاهري ال حقيقـي وذ½ ٔالن ووووخيخيخيخيفتفتفتفت
 لر لر لر لرغغغغبة اخلليفة معر بن بة اخلليفة معر بن بة اخلليفة معر بن بة اخلليفة معر بن �ار قد اجتهت حنو الفتوحات اليت مل يشارك فهيا عيل ار قد اجتهت حنو الفتوحات اليت مل يشارك فهيا عيل ار قد اجتهت حنو الفتوحات اليت مل يشارك فهيا عيل ار قد اجتهت حنو الفتوحات اليت مل يشارك فهيا عيل ظظظظأالنأالنأالنأالن



 

 

��  

 يستـشريمه اخلليفـة،  يستـشريمه اخلليفـة،  يستـشريمه اخلليفـة،  يستـشريمه اخلليفـة، � يف ٕابقاء كبار الصحابة يف مدينة رسول هللا  يف ٕابقاء كبار الصحابة يف مدينة رسول هللا  يف ٕابقاء كبار الصحابة يف مدينة رسول هللا  يف ٕابقاء كبار الصحابة يف مدينة رسول هللا �اخلطاب اخلطاب اخلطاب اخلطاب 
، وقد تألق قادة الفتح عىل حني ، وقد تألق قادة الفتح عىل حني ، وقد تألق قادة الفتح عىل حني ، وقد تألق قادة الفتح عىل حني �ويدمعونه، وقد كفامه من Ýادمه مع رسول هللا ويدمعونه، وقد كفامه من Ýادمه مع رسول هللا ويدمعونه، وقد كفامه من Ýادمه مع رسول هللا ويدمعونه، وقد كفامه من Ýادمه مع رسول هللا 

، مل يـ، مل يـ، مل يـ، مل يـزنزنزنزنل ٔاßم ل ٔاßم ل ٔاßم ل ٔاßم �مل يربز يف املدينة سوى اخلليفة، والواقـع ٔان مركـز ســيد¯ عـيل مل يربز يف املدينة سوى اخلليفة، والواقـع ٔان مركـز ســيد¯ عـيل مل يربز يف املدينة سوى اخلليفة، والواقـع ٔان مركـز ســيد¯ عـيل مل يربز يف املدينة سوى اخلليفة، والواقـع ٔان مركـز ســيد¯ عـيل 
يريد يريد يريد يريد ) ) ) ) ، يف ٔاحÍ الظروف وقت فتنة الردة، يف ٔاحÍ الظروف وقت فتنة الردة، يف ٔاحÍ الظروف وقت فتنة الردة، يف ٔاحÍ الظروف وقت فتنة الردة�الراشدين فقد اكن ساعد ٔايب بكر الراشدين فقد اكن ساعد ٔايب بكر الراشدين فقد اكن ساعد ٔايب بكر الراشدين فقد اكن ساعد ٔايب بكر 

 سـيد¯ معر ملا  سـيد¯ معر ملا  سـيد¯ معر ملا  سـيد¯ معر ملا تتتترى فتوحات سـيد¯ معر يف العرش سـنوات رى فتوحات سـيد¯ معر يف العرش سـنوات رى فتوحات سـيد¯ معر يف العرش سـنوات رى فتوحات سـيد¯ معر يف العرش سـنوات  عهد عهد عهد عهدٔان يقول مثًال يفٔان يقول مثًال يفٔان يقول مثًال يفٔان يقول مثًال يف
د¯ ٔايب بكر، ال يوجد موقعة تسـتطيع ٔان تقول واكن قائدها عيل بـن د¯ ٔايب بكر، ال يوجد موقعة تسـتطيع ٔان تقول واكن قائدها عيل بـن د¯ ٔايب بكر، ال يوجد موقعة تسـتطيع ٔان تقول واكن قائدها عيل بـن د¯ ٔايب بكر، ال يوجد موقعة تسـتطيع ٔان تقول واكن قائدها عيل بـن  سـي سـي سـي سـي خالفة خالفة خالفة خالفةيفيفيفيف

ٔايب طالب، اكن القادة ٔا¯س آخرين، سـيد¯ سعد بن ٔايب وقأايب طالب، اكن القادة ٔا¯س آخرين، سـيد¯ سعد بن ٔايب وقأايب طالب، اكن القادة ٔا¯س آخرين، سـيد¯ سعد بن ٔايب وقأايب طالب، اكن القادة ٔا¯س آخرين، سـيد¯ سعد بن ٔايب وقاصصصص، خا� بن الوليد، ، خا� بن الوليد، ، خا� بن الوليد، ، خا� بن الوليد، 
ٔابو عبيدة عامر بن اجلرأابو عبيدة عامر بن اجلرأابو عبيدة عامر بن اجلرأابو عبيدة عامر بن اجلراحححح، ٔاين سـيد¯ عيل اكن مع اخلليفة، ٔ�نه وزير مـع ســيد¯ ، ٔاين سـيد¯ عيل اكن مع اخلليفة، ٔ�نه وزير مـع ســيد¯ ، ٔاين سـيد¯ عيل اكن مع اخلليفة، ٔ�نه وزير مـع ســيد¯ ، ٔاين سـيد¯ عيل اكن مع اخلليفة، ٔ�نه وزير مـع ســيد¯ 

 ٔايـن  ٔايـن  ٔايـن  ٔايـن هههه خفـت  خفـت  خفـت  خفـت جنجنجنجنمـمـمـمـههههنـاس ٔانـنـاس ٔانـنـاس ٔانـنـاس ٔانـمعر مع سـيد¯ ٔابو بكر، ال معر مع سـيد¯ ٔابو بكر، ال معر مع سـيد¯ ٔابو بكر، ال معر مع سـيد¯ ٔابو بكر، ال خيخيخيخيرج قائد معركـة فـيظن ال رج قائد معركـة فـيظن ال رج قائد معركـة فـيظن ال رج قائد معركـة فـيظن ال 
        . . . . ته، ال هو يقوم بدور آخرته، ال هو يقوم بدور آخرته، ال هو يقوم بدور آخرته، ال هو يقوم بدور آخروالوالوالوالبطبطبطبط

، وقد تألق قادة الفتح عىل حـني مل يـربز ، وقد تألق قادة الفتح عىل حـني مل يـربز ، وقد تألق قادة الفتح عىل حـني مل يـربز ، وقد تألق قادة الفتح عىل حـني مل يـربز �وقد كفامه من Ýادمه مع رسول هللا وقد كفامه من Ýادمه مع رسول هللا وقد كفامه من Ýادمه مع رسول هللا وقد كفامه من Ýادمه مع رسول هللا ((((
، مل ي، مل ي، مل ي، مل يزنزنزنزنل ٔاßم الراشدين ل ٔاßم الراشدين ل ٔاßم الراشدين ل ٔاßم الراشدين �يف املدينة سوى اخلليفة، والواقع ٔان مركز سـيد¯ عيل يف املدينة سوى اخلليفة، والواقع ٔان مركز سـيد¯ عيل يف املدينة سوى اخلليفة، والواقع ٔان مركز سـيد¯ عيل يف املدينة سوى اخلليفة، والواقع ٔان مركز سـيد¯ عيل 

ساعد معر بن ساعد معر بن ساعد معر بن ساعد معر بن ، يف ٔاحÍ الظروف وقت فتنة الردة، و ، يف ٔاحÍ الظروف وقت فتنة الردة، و ، يف ٔاحÍ الظروف وقت فتنة الردة، و ، يف ٔاحÍ الظروف وقت فتنة الردة، و �فقد اكن ساعد ٔايب بكر فقد اكن ساعد ٔايب بكر فقد اكن ساعد ٔايب بكر فقد اكن ساعد ٔايب بكر 
سـيد¯ معر ملا سـيد¯ معر ملا سـيد¯ معر ملا سـيد¯ معر ملا خيخيخيخيـرج ـرج ـرج ـرج ) ) ) )  مستشاره وواليه عىل املدينة عندما  مستشاره وواليه عىل املدينة عندما  مستشاره وواليه عىل املدينة عندما  مستشاره وواليه عىل املدينة عندما خيخيخيخيرج مهنارج مهنارج مهنارج مهنا�اخلطاب اخلطاب اخلطاب اخلطاب 

        . . . . خارج املدينة من اáي بعده؟ سـيد¯ عيلخارج املدينة من اáي بعده؟ سـيد¯ عيلخارج املدينة من اáي بعده؟ سـيد¯ عيلخارج املدينة من اáي بعده؟ سـيد¯ عيل

، يستـشريه يف امللـامت ، يستـشريه يف امللـامت ، يستـشريه يف امللـامت ، يستـشريه يف امللـامت �ووووحتحتحتحتال قضاß الفتوى ٕاليه واكن ساعد ع»ن بـن عفـان ال قضاß الفتوى ٕاليه واكن ساعد ع»ن بـن عفـان ال قضاß الفتوى ٕاليه واكن ساعد ع»ن بـن عفـان ال قضاß الفتوى ٕاليه واكن ساعد ع»ن بـن عفـان ((((
عـيل دفًعـا، عـيل دفًعـا، عـيل دفًعـا، عـيل دفًعـا، وادعى بعضهم ٔان اخلالفة اكنت تدفع عن وادعى بعضهم ٔان اخلالفة اكنت تدفع عن وادعى بعضهم ٔان اخلالفة اكنت تدفع عن وادعى بعضهم ٔان اخلالفة اكنت تدفع عن . . . . ويأخذ رٔايه ٕاذا حزب أالمرويأخذ رٔايه ٕاذا حزب أالمرويأخذ رٔايه ٕاذا حزب أالمرويأخذ رٔايه ٕاذا حزب أالمر

وملا اكنت النفوس متعلقة به وببطولته áا فقد رٔاي بعضها ٔانه ٔاحق الناس *خلالفة، وملا اكنت النفوس متعلقة به وببطولته áا فقد رٔاي بعضها ٔانه ٔاحق الناس *خلالفة، وملا اكنت النفوس متعلقة به وببطولته áا فقد رٔاي بعضها ٔانه ٔاحق الناس *خلالفة، وملا اكنت النفوس متعلقة به وببطولته áا فقد رٔاي بعضها ٔانه ٔاحق الناس *خلالفة، 
ــه مــن رســول هللا  ــررت رٔاهيــا بقرابت ــه مــن رســول هللا وب ــررت رٔاهيــا بقرابت ــه مــن رســول هللا وب ــررت رٔاهيــا بقرابت ــه مــن رســول هللا وب ــررت رٔاهيــا بقرابت ــه ٔا* للحــسن �وب ــه، ولكون ــصفته ختن ــه ٔا* للحــسن ، وب ــه، ولكون ــصفته ختن ــه ٔا* للحــسن ، وب ــه، ولكون ــصفته ختن ــه ٔا* للحــسن ، وب ــه، ولكون ــصفته ختن ، وب

        . . . . ختنه ٔاي زوج ابنتهختنه ٔاي زوج ابنتهختنه ٔاي زوج ابنتهختنه ٔاي زوج ابنته) ) ) ) ----ريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنام----واحلسني واحلسني واحلسني واحلسني 

        .... من اخلالفة من اخلالفة من اخلالفة من اخلالفة�موقف عىلموقف عىلموقف عىلموقف عىل

*ء بعــضهم مــن بعــض، ؤان ٔاكــرب اعــرتاض عــىل *ء بعــضهم مــن بعــض، ؤان ٔاكــرب اعــرتاض عــىل *ء بعــضهم مــن بعــض، ؤان ٔاكــرب اعــرتاض عــىل *ء بعــضهم مــن بعــض، ؤان ٔاكــرب اعــرتاض عــىل ؤ�ن اخلالفــة ٕار� يتوارؤ�ن اخلالفــة ٕار� يتوارؤ�ن اخلالفــة ٕار� يتوارؤ�ن اخلالفــة ٕار� يتوار@@@@ــا أالقــرــا أالقــرــا أالقــرــا أالقــر((((



 

 

��  

أالمويني والعباسـيني ومن جاء بعدمه اأالمويني والعباسـيني ومن جاء بعدمه اأالمويني والعباسـيني ومن جاء بعدمه اأالمويني والعباسـيني ومن جاء بعدمه اختختختختـاذ امللكيـة نظامـا بـدًال مـن الـشورى، ومل ـاذ امللكيـة نظامـا بـدًال مـن الـشورى، ومل ـاذ امللكيـة نظامـا بـدًال مـن الـشورى، ومل ـاذ امللكيـة نظامـا بـدًال مـن الـشورى، ومل 
، ٔانه مل يكن يريد اخلالفة ٔابدا وهذا ما يبـدوا مـن خطبـه الـيت ، ٔانه مل يكن يريد اخلالفة ٔابدا وهذا ما يبـدوا مـن خطبـه الـيت ، ٔانه مل يكن يريد اخلالفة ٔابدا وهذا ما يبـدوا مـن خطبـه الـيت ، ٔانه مل يكن يريد اخلالفة ٔابدا وهذا ما يبـدوا مـن خطبـه الـيت �ينظر ٕاىل عيل ينظر ٕاىل عيل ينظر ٕاىل عيل ينظر ٕاىل عيل 

ٔاما واáي فلـق احلبـة، وبـرٔا النـسمة، لـوال حـضور احلـأاما واáي فلـق احلبـة، وبـرٔا النـسمة، لـوال حـضور احلـأاما واáي فلـق احلبـة، وبـرٔا النـسمة، لـوال حـضور احلـأاما واáي فلـق احلبـة، وبـرٔا النـسمة، لـوال حـضور احلـارضرضرضرض، وقيـام ، وقيـام ، وقيـام ، وقيـام ««««: : : : تنسب ٕاليهتنسب ٕاليهتنسب ٕاليهتنسب ٕاليه
وا عىل وا عىل وا عىل وا عىل ككككظة ظة ظة ظة ظظظظامل وال سغب امل وال سغب امل وال سغب امل وال سغب اااا ّّ حلجة بوجود الناحلجة بوجود الناحلجة بوجود الناحلجة بوجود النارصرصرصرص، وما ٔاخذ هللا عىل العلامء ٔاال يقار، وما ٔاخذ هللا عىل العلامء ٔاال يقار، وما ٔاخذ هللا عىل العلامء ٔاال يقار، وما ٔاخذ هللا عىل العلامء ٔاال يقاّرّ

واواواوا) ) ) ) »»»»مظلوممظلوممظلوممظلوم ّّ مظلـوم ٔاللقيـت مظلـوم ٔاللقيـت مظلـوم ٔاللقيـت مظلـوم ٔاللقيـت وال سـغب وال سـغب وال سـغب وال سـغب ٔاال يوافقوا مقـرين عـىل ٔاال يوافقوا مقـرين عـىل ٔاال يوافقوا مقـرين عـىل ٔاال يوافقوا مقـرين عـىل ظظظظـمل ـمل ـمل ـمل ظظظظـامل ـامل ـامل ـامل : : : : ٔاال يقارٔاال يقارٔاال يقارٔاال يقاّرّ
حبلها عىل غارهبا، يعين خائف ٕان واحد حبلها عىل غارهبا، يعين خائف ٕان واحد حبلها عىل غارهبا، يعين خائف ٕان واحد حبلها عىل غارهبا، يعين خائف ٕان واحد ظظظظامل ميسك، فلـوال ذ½ ٔا¯ كنـت ٔالقيـت امل ميسك، فلـوال ذ½ ٔا¯ كنـت ٔالقيـت امل ميسك، فلـوال ذ½ ٔا¯ كنـت ٔالقيـت امل ميسك، فلـوال ذ½ ٔا¯ كنـت ٔالقيـت 

        . . . . حبلها عىل غارهباحبلها عىل غارهباحبلها عىل غارهباحبلها عىل غارهبا

ىل غارهبا ولسقيت آخرها بøٔس ٔاولها، ؤاللفيىل غارهبا ولسقيت آخرها بøٔس ٔاولها، ؤاللفيىل غارهبا ولسقيت آخرها بøٔس ٔاولها، ؤاللفيىل غارهبا ولسقيت آخرها بøٔس ٔاولها، ؤاللفيمتمتمتمت دنيامك هذه ٔازهـد  دنيامك هذه ٔازهـد  دنيامك هذه ٔازهـد  دنيامك هذه ٔازهـد ٔاللقيت حبلها عٔاللقيت حبلها عٔاللقيت حبلها عٔاللقيت حبلها ع««««((((
عفطة ععفطة ععفطة ععفطة عزنزنزنزن ٔاي ما تنرثه الع ٔاي ما تنرثه الع ٔاي ما تنرثه الع ٔاي ما تنرثه العزنزنزنزن من ٔانفها، احتقارا لهذه ا�نيا،  من ٔانفها، احتقارا لهذه ا�نيا،  من ٔانفها، احتقارا لهذه ا�نيا،  من ٔانفها، احتقارا لهذه ا�نيا، ) ) ) ) »»»»عندي من عفطة ععندي من عفطة ععندي من عفطة ععندي من عفطة عزنزنزنزن

        ....هو ال يريد ٔان يكون ٔامرياهو ال يريد ٔان يكون ٔامرياهو ال يريد ٔان يكون ٔامرياهو ال يريد ٔان يكون ٔامريا

، اكن ال يزال يف مطلع الشـباب فـمل يـزد معـره عـىل الثالثـني كثـًريا ، اكن ال يزال يف مطلع الشـباب فـمل يـزد معـره عـىل الثالثـني كثـًريا ، اكن ال يزال يف مطلع الشـباب فـمل يـزد معـره عـىل الثالثـني كثـًريا ، اكن ال يزال يف مطلع الشـباب فـمل يـزد معـره عـىل الثالثـني كثـًريا �ؤان عليا ؤان عليا ؤان عليا ؤان عليا ((((
 يف السـتني  يف السـتني  يف السـتني  يف السـتني � عىل حني اكن ٔابو بكر، ومعر، وع»ن  عىل حني اكن ٔابو بكر، ومعر، وع»ن  عىل حني اكن ٔابو بكر، ومعر، وع»ن  عىل حني اكن ٔابو بكر، ومعر، وع»ن �    عندما تويف رسول هللاعندما تويف رسول هللاعندما تويف رسول هللاعندما تويف رسول هللا

 ملا تويف  ملا تويف  ملا تويف  ملا تويف - - - - عليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالم- - - - ٕاذن هذه مسأ� ٕاذن هذه مسأ� ٕاذن هذه مسأ� ٕاذن هذه مسأ� تتتتراعى، الرسول راعى، الرسول راعى، الرسول راعى، الرسول ) ) ) ) ٔاو ما يقارب مهنأاو ما يقارب مهنأاو ما يقارب مهنأاو ما يقارب مهنا
، ، ، ، ٦١٦١٦١٦١اكن سـيد¯ عيل عنده ثالثني ٔاو يزيد قليًال، يف الوقت هذا سـيد¯ ٔابـو بكـر اكن سـيد¯ عيل عنده ثالثني ٔاو يزيد قليًال، يف الوقت هذا سـيد¯ ٔابـو بكـر اكن سـيد¯ عيل عنده ثالثني ٔاو يزيد قليًال، يف الوقت هذا سـيد¯ ٔابـو بكـر اكن سـيد¯ عيل عنده ثالثني ٔاو يزيد قليًال، يف الوقت هذا سـيد¯ ٔابـو بكـر 

 ٔابو بكـر الـصديق  ٔابو بكـر الـصديق  ٔابو بكـر الـصديق  ٔابو بكـر الـصديق  اكن ٔاكرب منه بعامني، تويف اكن ٔاكرب منه بعامني، تويف اكن ٔاكرب منه بعامني، تويف اكن ٔاكرب منه بعامني، تويف----عليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالم----ٔالن الرسول ٔالن الرسول ٔالن الرسول ٔالن الرسول 
 كذ½، الوحيد اáي  كذ½، الوحيد اáي  كذ½، الوحيد اáي  كذ½، الوحيد اáي �، وكذ½ معر وعيل ، وكذ½ معر وعيل ، وكذ½ معر وعيل ، وكذ½ معر وعيل � سـنة مثل معر الرسول  سـنة مثل معر الرسول  سـنة مثل معر الرسول  سـنة مثل معر الرسول ٦٣٦٣٦٣٦٣ابن ابن ابن ابن 

        .... سـنة سـنة سـنة سـنة٨٨٨٨٢٢٢٢معر هو سـيد¯ ع»ن مات وهو عنده معر هو سـيد¯ ع»ن مات وهو عنده معر هو سـيد¯ ع»ن مات وهو عنده معر هو سـيد¯ ع»ن مات وهو عنده 

        ....ما لقيه عىل رما لقيه عىل رما لقيه عىل رما لقيه عىل رىضىضىضىض هللا عنه من ٔانصاره هللا عنه من ٔانصاره هللا عنه من ٔانصاره هللا عنه من ٔانصاره

والعرب والعرب والعرب والعرب تتتترى يف السن ٔاثرا يف تقدم القوم والرئاسة علهيم، ومل ينظـر ٔايـًضا ٕاىل مـا رى يف السن ٔاثرا يف تقدم القوم والرئاسة علهيم، ومل ينظـر ٔايـًضا ٕاىل مـا رى يف السن ٔاثرا يف تقدم القوم والرئاسة علهيم، ومل ينظـر ٔايـًضا ٕاىل مـا رى يف السن ٔاثرا يف تقدم القوم والرئاسة علهيم، ومل ينظـر ٔايـًضا ٕاىل مـا ((((
ل خصومه، ومه اáين ادعوا حبه ونصحه، واكنوا ٔابعد ل خصومه، ومه اáين ادعوا حبه ونصحه، واكنوا ٔابعد ل خصومه، ومه اáين ادعوا حبه ونصحه، واكنوا ٔابعد ل خصومه، ومه اáين ادعوا حبه ونصحه، واكنوا ٔابعد  من عنت ٔانصاره قب من عنت ٔانصاره قب من عنت ٔانصاره قب من عنت ٔانصاره قب�لقي لقي لقي لقي 

ولكن ال رٔاي ملـن ولكن ال رٔاي ملـن ولكن ال رٔاي ملـن ولكن ال رٔاي ملـن ««««: : : : ما يكون عن الطاعة ٔاثناء الشدائد حىت ما يكون عن الطاعة ٔاثناء الشدائد حىت ما يكون عن الطاعة ٔاثناء الشدائد حىت ما يكون عن الطاعة ٔاثناء الشدائد حىت تتتتكرر يف خطبه قو=كرر يف خطبه قو=كرر يف خطبه قو=كرر يف خطبه قو=
اللهم اللهم اللهم اللهم « « « « :  :  :  :  ، وحىت مل، وحىت مل، وحىت مل، وحىت ملّّّّهم، وكره العيش معهم، ورهم، وكره العيش معهم، ورهم، وكره العيش معهم، ورهم، وكره العيش معهم، ورغغغغب يف مفارقب يف مفارقب يف مفارقب يف مفارقهتهتهتهتم، فاكن يقولم، فاكن يقولم، فاكن يقولم، فاكن يقول»»»»ال يطاال يطاال يطاال يطاعععع

 ؤابـدهلم يب رشا  ؤابـدهلم يب رشا  ؤابـدهلم يب رشا  ؤابـدهلم يب رشا ٕاين قد مللٕاين قد مللٕاين قد مللٕاين قد مللهتهتهتهتم وملم وملم وملم وملّّّّوين ؤابغضوين ؤابغضوين ؤابغضوين ؤابغضهتهتهتهتم ؤابغضوين فأبـدلين هبـم خـريا مـهنمم ؤابغضوين فأبـدلين هبـم خـريا مـهنمم ؤابغضوين فأبـدلين هبـم خـريا مـهنمم ؤابغضوين فأبـدلين هبـم خـريا مـهنم



 

 

��  

، وما وجد مهنم وجد ٔابنا، وما وجد مهنم وجد ٔابنا، وما وجد مهنم وجد ٔابنا، وما وجد مهنم وجد ٔابناؤؤؤؤه كذ½ مع دعوى ٔانصاره ه كذ½ مع دعوى ٔانصاره ه كذ½ مع دعوى ٔانصاره ه كذ½ مع دعوى ٔانصاره حبهبحبهبحبهبحبهبم ٔايـًضا ورم ٔايـًضا ورم ٔايـًضا ورم ٔايـًضا ورغغغغبـبـبـبـهتهتهتهتم يف م يف م يف م يف »»»»مينمينمينمين
نرصة آل البيت وهؤالء أالشـيانرصة آل البيت وهؤالء أالشـيانرصة آل البيت وهؤالء أالشـيانرصة آل البيت وهؤالء أالشـياعععع قد ركزوا عىل مـا لقـي مـن خـصومه، ونـسوا مـا  قد ركزوا عىل مـا لقـي مـن خـصومه، ونـسوا مـا  قد ركزوا عىل مـا لقـي مـن خـصومه، ونـسوا مـا  قد ركزوا عىل مـا لقـي مـن خـصومه، ونـسوا مـا 
وجد مهنم، وعىل وجد مهنم، وعىل وجد مهنم، وعىل وجد مهنم، وعىل لكلكلكلك فٕان ما لقي من متاعب، وما حل به من نكبـات، ومـا وجـد  فٕان ما لقي من متاعب، وما حل به من نكبـات، ومـا وجـد  فٕان ما لقي من متاعب، وما حل به من نكبـات، ومـا وجـد  فٕان ما لقي من متاعب، وما حل به من نكبـات، ومـا وجـد 

ىل حـد سـواء قـد جعـل املـسلمني مييلـون ىل حـد سـواء قـد جعـل املـسلمني مييلـون ىل حـد سـواء قـد جعـل املـسلمني مييلـون ىل حـد سـواء قـد جعـل املـسلمني مييلـون من نقض للعهود من ٔانصاره وخصومه عمن نقض للعهود من ٔانصاره وخصومه عمن نقض للعهود من ٔانصاره وخصومه عمن نقض للعهود من ٔانصاره وخصومه ع
حنوه ٕاضافة ٕاىل ححنوه ٕاضافة ٕاىل ححنوه ٕاضافة ٕاىل ححنوه ٕاضافة ٕاىل حهبهبهبهبم احلقيقي = ومـيلهم الـصحيح = فهـو ٔاهـل á½، وهـو ســيد م احلقيقي = ومـيلهم الـصحيح = فهـو ٔاهـل á½، وهـو ســيد م احلقيقي = ومـيلهم الـصحيح = فهـو ٔاهـل á½، وهـو ســيد م احلقيقي = ومـيلهم الـصحيح = فهـو ٔاهـل á½، وهـو ســيد 

        ). ). ). ). عرصه بال منازعرصه بال منازعرصه بال منازعرصه بال منازعععع، ؤافضل من علهيا يوم آلت ٕاليه اخلالفة، ؤافضل من علهيا يوم آلت ٕاليه اخلالفة، ؤافضل من علهيا يوم آلت ٕاليه اخلالفة، ؤافضل من علهيا يوم آلت ٕاليه اخلالفة

ن وكـذا ن وكـذا ن وكـذا ن وكـذا وووو مسأ� نرش هذا الفكر بـأن بـين ٔاميـة  مسأ� نرش هذا الفكر بـأن بـين ٔاميـة  مسأ� نرش هذا الفكر بـأن بـين ٔاميـة  مسأ� نرش هذا الفكر بـأن بـين ٔاميـة ظظظظـاملـاملـاملـاملوووونقف عند هذا احلد اáي هنقف عند هذا احلد اáي هنقف عند هذا احلد اáي هنقف عند هذا احلد اáي ه
راز مسالب بين ٔاميـة، واراز مسالب بين ٔاميـة، واراز مسالب بين ٔاميـة، واراز مسالب بين ٔاميـة، واحملحملحملحملبـة املفرطـة لـسـيد¯ عـيل بـة املفرطـة لـسـيد¯ عـيل بـة املفرطـة لـسـيد¯ عـيل بـة املفرطـة لـسـيد¯ عـيل Ýة ٕابÝة ٕابÝة ٕابÝة ٕاب: : : : وكذا، قلنا من Ýتنيوكذا، قلنا من Ýتنيوكذا، قلنا من Ýتنيوكذا، قلنا من Ýتني

        . . . . وٕاوٕاوٕاوٕاظظظظهار هار هار هار حمحمحمحماسـنهاسـنهاسـنهاسـنه

 بـين  بـين  بـين  بـين مـسالبمـسالبمـسالبمـسالبفٕان شاء هللا املرة القادمة نمكل بقية أالسـباب اليت ٔادت ٕاىل ٕافٕان شاء هللا املرة القادمة نمكل بقية أالسـباب اليت ٔادت ٕاىل ٕافٕان شاء هللا املرة القادمة نمكل بقية أالسـباب اليت ٔادت ٕاىل ٕافٕان شاء هللا املرة القادمة نمكل بقية أالسـباب اليت ٔادت ٕاىل ٕاظظظظهـار هـار هـار هـار 
        . . . . ٔامية وتشويه هذا التارخي واملبالغة يف تشويه بين ٔاميةٔامية وتشويه هذا التارخي واملبالغة يف تشويه بين ٔاميةٔامية وتشويه هذا التارخي واملبالغة يف تشويه بين ٔاميةٔامية وتشويه هذا التارخي واملبالغة يف تشويه بين ٔامية

        ....ٔاقول قويل هذا ؤاسـتغفر هللا يل ولمكٔاقول قويل هذا ؤاسـتغفر هللا يل ولمكٔاقول قويل هذا ؤاسـتغفر هللا يل ولمكٔاقول قويل هذا ؤاسـتغفر هللا يل ولمك
 .... ان ان ان انهتـهتـهتـهتـى ا�رس أالولى ا�رس أالولى ا�رس أالولى ا�رس أالول


